
  

 

 

 

Geacht bestuur, 

 

Hartelijk dank voor uw brief van 5 september 2019 met uw zienswijze op de solidariteitsbijdrage 2019 

en het evaluatieonderzoek accommodatiebeleid. Hieronder geven wij antwoord op uw brief. 

 

Derde tranche gaat structureel niet door 

De evaluatie van het accommodatiebeleid is later gestart dan wij hadden gewild. Dat kan 

verenigingen in financiële verlegenheid brengen, stelt u. Dat willen wij niet. Eerder hebben wij om 

deze reden al uitvoering gegeven aan de motie van 17 november 2017 waardoor de derde tranche  

van de solidariteitsbijdrage definitief niet wordt doorgevoerd. Dit is voor de verenigingen een 

structurele lastenverlichting van € 70.000 per jaar. We wijzen u er ook op dat wij ook de subsidie per 

jeugdlid verhoogd hebben als maatregel om de verenigingen te ondersteunen. 

 

Uw voorstel  

U stelt voor om de bijdrage aan het solidariteitsfonds te baseren op de actuele (2019) ledenaantallen 

en de bijdrage per lid van € 31,10 tot de evaluatie van het accommodatiebeleid haar beslag heeft 

gekregen. Wij constateren dat met dit voorstel de bijdrage van de verenigingen aan het 

solidariteitsfonds verder zal dalen als gevolg van het afgenomen ledental van de verenigingen. 

 

Evaluatie accommodatiebeleid 

De regeling rond de solidariteitsbijdrage maakt een integraal onderdeel uit van de evaluatie. We 

zullen daarbij onderzoeken of het totale bedrag dat in het fonds gestort moet worden toereikend is. 

Ook kijken we of de bijdrage van de verenigingen voor de verenigingen te dragen is. 
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Ons besluit 

Voor nu nemen we uw zienswijze over tot er op basis van de evaluatie een andere berekeningswijze 

wordt vastgesteld, berekenen wij de bijdrage van de verenigingen aan fonds voor de instandhouding 

van de buitensportaccommodaties door het actuele ledental van de vereniging te vermenigvuldigen 

met € 30,10. Het totale aantal leden van de buitensportverenigingen is tussen 2016 en 2019 met 374 

(7%) afgenomen. De voeding van het fonds verlaagt daardoor met € 12.253.  

We wijzen u er op dat als gevolg van de evaluatie van het accommodatiebeleid de rekensystematiek 

en de bijdrage van de verenigingen opnieuw kan veranderen. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

Peter Jager 

hoofd afdeling Samenleving 

 


