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Amendement
Onderwerp : Reddingsbrigade in Accommodatiebeleid

M.b.t. raadsvoorstel : Accommodatiebeleid gemeente Land van
Cuijk

Nummer raadsvoorstel : RIS 2022-R-117
Datum raad : 29 september 2022
Agendapunt raad : 24
Nummer amendement : RIS 2022-A-17

Constaterende dat
- reddingsbrigade Erica Land van Cuijk niet opgenomen is in het 

accommodatiebeleid; 
- Land van Cuijk een waterrijke gemeente is;
- de activiteiten in, op en om het water groeiende is in onze gemeente, met name 

rondom de Kraaijenbergse Plassen;

Overwegende dat
- reddingsbrigade Erica Land van Cuijk een belangrijke maatschappelijke functie 

heeft op het gebied van waterveiligheid, zwemsport en ontwikkeling van 
vaardigheden van jeugd;

- de reddingsbrigade een rol ambieert op het gebied van preventief toezicht bij de 
Kraaijenbergse Plassen;

- de reddingsbrigade deze rol al vervult bij de Kuilen in Mill;
- het toevoegen van de reddingsbrigade aan het accommodatiebeleid niet tot 

nauwelijks financiële impact heeft voor de komende 15 jaar;
- de reddingsbrigade Erica Land van Cuijk een bestaande overstijgende regionale 

voorziening is voor de gemeente Land van Cuijk;

Besluit 
het vast te stellen Accommodatiebeleid Land van Cuijk te wijzigen door toevoeging van 
Reddingsbrigade Erica Land van Cuijk als overstijgende regionale voorziening, door 
middel van in het Accommodatiebeleid Land van Cuijk op pagina 46 de volgende 
aanpassing te doen:

9.4.3 Overstijgende voorzieningen
Daarnaast wordt een aantal accommodaties toegevoegd als zijnde regionale 
voorziening voor de gehele gemeente Land van Cuijk, maar tegen de kwaliteitsnorm als 
zijnde basisvoorziening. Dat wil zeggen dat de desbetreffende voorziening zal worden 
ondersteund:
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- activiteiten van SVS te Stevensbeek voor wat betreft schaatsen, skeeleren en 
rugby (enkel op deze locatie);

- atletiekvoorziening AV Sporting te Boxmeer (enkel op deze locatie);
- Reddingsbrigade Erica Land van Cuijk (op een locatie in Land van Cuijk).

Dit gelet op het huidige geclusterde aanbod van deze voorzieningen met andere 
sportvoorzieningen en hun unieke aanbod voor de hele gemeente Land van Cuijk.
De ondersteuning (instandhouding) zal bestaan uit de vervanging en onderhoud van de 
huidige aanwezige voorzieningen. Voor Reddingsbrigade Erica zijn de voorzieningen in 
het thans in aanbouw zijnde onderkomen aan de Bungelaar te Beers het uitgangspunt 
voor vervanging en onderhoud. Als methodiek van overeenkomst zal eenzelfde 
keuzemodel gelden als eerder in dit hoofdstuk beschreven.

Toelichting
Na een jarenlange zoektocht (en rondzwerven) naar een geschikte accommodatie voor 
de buitenactiviteiten en opslag materieel krijgt Reddingsbrigade Erica Land van Cuijk 
vanaf Q1-2023 voor 15 jaar de beschikking over een accommodatie bij Natuurpoort de 
Bungelaar in Beers. Door opname als regionale voorziening wordt dankzij inspanning 
door gemeente Land van Cuijk een passende basisaccommodatie geborgd. 
Dit geeft de reddingsbrigade de mogelijkheid te blijven focussen op waar zij goed in 
zijn: het Land van Cuijk veilig te laten genieten van het vele water, dus meer veiligheid 
in, op en langs het water. Door: ontwikkeling van jeugd tot redder, zwemsport, 
hulpverlening en voorlichting. Reddingsbrigade Erica Land van Cuijk is een 
toekomstbestendige organisatie met een maatschappelijke functie (76% van de leden 
zijn 30 jaar of jonger; de gemiddelde leeftijd van vrijwilligers = 26 jaar).

Indieners 
Pluk, Team Lokaal
Van Zuilen, D66
Baudet, VVD
Van Gemert, CDA
Van Heeswijk, Liberaal Land van Cuijk
Moeskops, SP
Bannink, LPG
Van der Ham, GroenLinks-PvdA

Besluit raad 
(  ) aangenomen met      stemmen voor en      stemmen tegen
(  ) verworpen met      stemmen tegen en      stemmen voor
(  ) ingetrokken

Richard van der Weegen
griffier


