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Nieuwbouw wijkvereniging Groeneweg

De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.19 februari 2019, nr. 19.007105;

gezien het advies van de Oordeelsvormende vergadering d.d. 12 maart 2019;

besluit:
1. Het bouwkrediet van C 609.250 te indexeren met een bedrag van C 88.950 (14,6 procent, bron 

CBS), waardoor het uiteindelijke bouwkrediet C 698.200 bedraagt en dit besluit te dekken uit de 
'reserve sociaal domein';

2. De kosten voor de inrichting van de openbare ruime voor een bedrag van C 80.000,00 
beschikbaar te stellen en dit besluit te dekken vanuit de 'reserve maatschappelijk nut';

3. Een aangepast kader met betrekking tot het opdrachtgeverschap, het eigendom en de verhuur 
van het wijkgebouw in afwijking van het raadsbesluit van 7 november 2017 vast te stellen 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlage.

Aldus besloten in de vergadering van: 12 maart 2019.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier' voorzittej

Mevrouw E. Zwagerman
Mevrouw MļLfvvan Kampen-Nouwen

Bijlage: overzicht aanpassing kaders.
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Bijlage raadsbesluit van 2 april 2019 (registratienummer 19.009200)

In onderstaand overzicht staan rechts de gevraagde wijzigingen van de kaders, zoals vastgelegd in 
het raadsbesluit van 7 november 2017 (links), weergegeven:

Besluit raadsvergadering 07-11-2017 Gevraagd besluit 02-04-2019:

1. Het raadsbesluit van 16 december 2008 te 
wijzigen op de volgende onderdelen:

* 'herhuisvesting van de Stichting
Samenwerkende Ouderenbonden Schagen 
(SBOS) en wijkvereniging Groeneweg’ wordt 
'herhuisvesting van wijkvereniging Groeneweg';

Ongewijzigd.

* 'toekomstige huisvesting in de Mauvestraat 1 
Regioplein' wordt 'huisvesting aan de lepenlaan 
56';

Ongewijzigd.

* 'een budget van C 634.270,00' wordt 'een 
budget van í 609.250,00 op grond van inmiddels 
gemaakte huisvestingskosten voor SBOS van C 
25.020,00'

Ongewijzigd.

2. De volgende kaders vast te stellen, waarmee 
de zakelijke rechten en de exploitatie van de 
vervangende huisvesting na realisatie in het 
accommodatiebeleid van de gemeente
Schagen passen:

In afwijking van het raadsbesluit van 07-11-2017 
nieuwe kaders op de volgende onderdelen vast 
te stellen:

* De wijkvereniging verkrijgt de eigendom van 
het gebouw

* de gemeente Schagen wordt opdrachtgever 
voor de nieuwbouw en blijft voor een periode 
van 10 jaar eigenaar van deze nieuwbouw. 
Daarna wordt het wijkgebouw om niet in 
eigendom aan de wijkvereniging Groeneweg 
overgedragen.

* Na beëindiging van de functie wijkvereniging 
wordt de eigendom van het gebouw door de 
wijkvereniging om niet overgedragen aan de 
gemeente

Ongewijzigd en is van toepassing zowel tijdens 
de huurperiode als na overdracht van het 
eigendom.

* De wijkvereniging draagt de volledige 
exploitatielasten van het gebouw, waaronder 
onderhoud en zakelijke lasten

* Te wijzigen in: In de initiële huurperiode worden 
de kosten voor de gemeente, bestaande uit de 
zakelijke lasten, het onderhoud en de 
verzekeringspremies door de wijkvereniging aan 
de gemeente door een huurbetaling vergoed 
conform het accommodatiebeleid van de 
gemeente Schagen. De verdere 
exploitatiekosten worden direct door de 
vereniging gedragen.

* Voor de nieuwe huisvesting van de 
wijkvereniging geldt na realisatie dezelfde 
renovatieregeling ais voor de dorpshuizen

Ongewijzigd.
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