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strandbewaking Nollestrand vervolginformatie

Geachte leden van de raad,

Door middel van onze raadsinformatiebrief van 19 juli 2018, nr. 846347/1022991, informeerden
wij u over de stand van zaken van de strandbewaking op het Nollestrand.

Sinds 19 juli 2018 heeft de zomer van 2018 zich voor wat het strandgebruik betreft van zijn bes
te kant laten zien. Op vrijwel alle zomerdagen hebben strandbezoekers ook gebruik gemaakt
van het Nollestrand. Hierdoor was het inzetten van beperkte strandbewaking op het Nollestrand 
op die dagen noodzakelijk.
Het was aanvankelijk de bedoeling deze beperkte strandbewaking met het einde van de school
vakanties in regio zuid per 20 augustus 2018 te beëindigen. De schoolvakanties in andere delen 
van het land lopen nog door tot 2 september 2018.
Op 23 augustus 2018 vindt een overleg plaats met provincie en waterschap om de kwestie van
de strandbewaking te bespreken.

Onder deze omstandigheden hebben wij besloten de beperkte strandbewaking tot het einde van
de schoolvakanties, tot 2 september 2018 door te laten lopen. Uiteraard alleen voor de dagen 
waarop die strandbewaking [afhankelijk van weersomstandigheden en toeloop] noodzakelijk is.

Zoals gemeld zetten wij deze strandbewaking bij wijze van zaakwaarneming in. Naar het zich op
dit moment laat aanzien is tot 2 september 2018 voor de personele inzet en de kosten van ver
bruikte materialen als brandstof, eerste hulp materialen en inzet vaartuig een totaal bedrag van
€ 27.500 nodig. De betaling van deze kosten is onverschuldigd. In de gemeentelijke begroting
2018 zijn deze uitgaven ook niet geraamd. Na afloop van het strandseizoen 2018 informeren wij
het waterschap over de daadwerkelijke ureninzet en kosten en zpnden daarvoor een rekening.

Wij vertrouwen e voldoende te hebben ingelicht.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingei
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