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Publiekssamenvatting
Deze projectopdracht laat zien welke vragen er in de evaluatie accommodatiebeleid worden 
beantwoord en op welke wijze ze beantwoord worden. De SARS heeft naar aanleiding hiervan 
verzocht om de bijdrage van de clubs aan het solidariteitsfonds, vooruitlopend op het onderzoek, 
vast te stellen op het actuele ledental en een bijdrage per lid van ê 31,10. Dit wijkt af van de 
afgesproken systematiek. De raad wordt gevraagd met dit voorstel in te stemmen.

Voorgesteld besluit
1. de projectopdracht Evaluatie accommodatiebeleid vast te stellen;
2. de berekeningssystematiek voor de bijdrage van de deelnemende verenigingen aan het fonds 
instandhouding buitensportaccommodaties vanaf 2019 vast te stellen op het actuele ledental van de 
vereniging vermenigvuldigd met een vaste bijdrage van C 31,10 totdat bij het evaluatieonderzoek 
eventueel een andere systematiek wordt vastgesteld. Hierdoor komt er in 2019 C 12.253 minder in het 
fonds.

Aanleiding
Evaluatie
Op 15 december 2015 heeft de gemeenteraad het accommodatiebeleid vastgesteld. Besloten is om 
in 2020 het beleid te evalueren. Deze projectopdracht omschrijft welke hoofdvragen er beantwoord 
gaan worden per cluster van accommodaties in het evaluatieonderzoek. Ook wordt aangegeven 
hoe de vragen beantwoord gaan worden.

De vragen zijn gebaseerd op het besluit van 14 december 2015 en de effecten die de 
gemeenteraad daarmee wil behalen. De hoofdvragen zijn:

Staat het er nog? (gegeven)
Functioneert het nog inhoudelijk?
Functioneert het nog financieel?
Welk effect hebben de maatregelen uit het accommodatiebeleid gehad?
Wat moet blijven?
Wat moet anders?

Per cluster van accommodaties worden de vragen nader uitgewerkt. Het college staat open voor 
wijzigingen in strategie en beleid wanneer de evaluatie daar aanleiding toe geeft.

Het onderzoek wordt in eigen beheer uitgevoerd. Voor de beantwoording worden gegevens uit de 
gemeentelijke administratie gehaald en worden clubs en exploitanten via enquêtes benaderd. 
Naast de gegevens zijn er ook meningen over het accommodatiebeleid en ideeën over hoe het 
anders moet. Die worden vooral opgehaald door gesprekken met de direct betrokken organisaties
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en verenigingen.

Voor de binnensport staat het rapport van team Sportservice Schagen over de harmonisering van de 
tarieven centraal.

Bijdrage aan het solidariteitsfonds
In een aantal moties en besluiten is het tijdstip van de evaluatie naar voren gehaald naar 2018. 
Aanleiding voor het vervroegen van de evaluatie is de zienswijze van de Sport Advies Raad Schagen 
(SARS) dat de afgesproken bijdrage van de buitensport verenigingen aan het fonds voor de 
instandhouding van de buitensportaccommodaties (het "solidariteitsfonds") de draagkracht van de 
clubs te boven gaat. Eerder is daarom de bijdrage met 33% verlaagd van C 211.000 naar ^ 141.000.
De SARS blijft van mening dat ook de huidige bijdrage de draagkracht van verenigingen te boven 
gaat. Vooral verenigingen die in ledental achteruit zijn gegaan zouden het zwaar hebben. De 
besluitvorming over de hoogte van deze bijdrage is onderdeel van de evaluatie. En komt later dan is 
afgesproken. Ze verzoekt daarom vooruitlopend op de uitkomst van het evaluatieonderzoek, de 
bijdrage vast te stellen op een vast bedrag per lid (C 31,10) en het werkelijke aantal leden. Daarmee 
wordt afgeweken van de door de raad vastgestelde berekeningssystematiek.
Door deze systematiek wordt de bijdrage van de verenigingen aan het fonds variabel en daarmee 
ook de voeding van het fonds waaruit de instandhouding betaald wordt.

Er is berekend wat het effect is van dit voorstel. Op grond van eerdere besluitvorming is de totale 
bijdrage van de verenigingen aan het fonds C 141.000. Het totale aantal leden van de verenigingen 
die bijdragen aan het fonds is in 2019 5332. Dat zijn er 374 minder dan in 2016 (7X). De totale bijdrage 
van de verenigingen komt dan op C 128.747. Dat is C 12.253 minder. Daarmee is het beschikbare 
bedrag voor renovaties in het fonds ook C 12.253 lager. Op dit moment is het fonds goed gevuld 
omdat een aantal investeringen zijn uitgesteld in verband met de mogelijke concentratie van sporten 
op sportpark Groenoord. De lange termijn effecten van dit besluit op het fonds instandhouding zullen 
worden doorgerekend en komen terug in het evaluatieonderzoek.

Het college wil niet dat verenigingen in moeilijkheden komen door de vertraging in de evaluatie. 
Daarom wordt de raad gevraagd in afwachting van de resultaten van de evaluatie deze methode 
voor het vaststellen van de solidariteitsbijdrage goed te keuren. Het evaluatie onderzoek zal moeten 
uitwijzen of deze verlaging mogelijk is. Ook zal het een voorstel moeten opleveren, als dat niet zo is, 
hoe het fonds dan wel voldoende gevoed gaat worden.

Belang
» De gemeenteraad heeft besloten dat het beleid na drie jaar geëvalueerd moet worden. 

Veranderingen van het beleid moeten gebaseerd zijn op een gefundeerd oordeel over de 
effecten die de beleidsmaatregelen gehad hebben.

» Structurele wijzigingen in het accommodatiebeleid zijn een zaak van de gemeenteraad.
» Met het accommodatiebeleid wilt u verenigingen in staat stellen hun activiteiten uit te voeren 

ten behoeve van de inwoners van de gemeente. Als volgens een adviserende raad een 
maatregel niet goed werkt kan die maatregel aangepast worden totdat uitgezocht is of dit 
ook werkelijk zo is.

Centrale vraag
1. Gaan door deze projectopdracht de vragen die u in de evaluatie beantwoord wilt zien 

beantwoord worden.
2. Vindt u het redelijk om af te wijken van eerdere besluiten over de rekensystematiek en de 

bijdrage die de verenigingen moeten leveren aan het solidariteitsfonds.

Beoogd maatschappelijk resultaat
1. Het voorgestelde besluit maakt het mogelijk inzicht te krijgen in de effecten van het 

accommodatiebeleid en of de doelstellingen van het beleid gehaald zijn. Dit kan leiden tot 
aanpassingen in het beleid. Het college staat open voor wijzigingen in strategie en beleid 
wanneer de evaluatie daar aanleiding toe geeft.

2. Door de voorgestelde wijziging in de rekensystematiek dragen verenigingen C 12.253 minder 
bij aan het fonds voor de instandhouding van hun accommodaties. Dit geeft vooral de 
kleinere verenigingen financiële ruimte.

Kader
» Raadsbesluit Accommodatiebeleid d.d. 15-12-2015 (Registratienr. 15.027267)
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» Aangenomen motie van het CDA, JESS en VVD "pas op de plaats bij de sport" d.d. 7-11-2017
» Coalitieprogramma gemeente Schagen 2018-2022

Argumentatie
1. Met deze projectopdracht geeft invulling aan het besluit het beleid te evalueren dat bij 

aanvang van het accommodatiebeleid is genomen door de gemeenteraad.
2. Met deze projectopdracht geeft u gehoor aan de brede roep van verenigingen om het 

accommodatiebeleid op punten te herzien.
3. Met de evaluatie verzamelt u gegevens over de gemeentelijke accommodaties en geeft u 

de betrokken partijen de ruimte om de effecten van het beleid te bespreken.
4. Met deze evaluatie voorziet u de gemeenteraad van informatie over de gemeentelijke 

accommodaties, de meningen van de gebruikers en de exploitanten en de ideeën die zij 
hebben over veranderingen in het accommodatiebeleid

5. Met de opzet van deze evaluatie laat u de betrokken partijen participeren en meedenken 
over veranderingen.

6. Met deze evaluatie zijn wijzigingen mogelijk in strategie en beleid wanneer de evaluatie daar 
aanleiding toe geeft.

7. Instemmen met het voorstel van de SARS over de bijdrage aan het solidariteitsfonds zorgt 
voor rust onder de verenigingen bij de gesprekken in het kader van de evaluatie.

8. Door het voorstel te volgen laat u zien dat u luistert naar wat de verenigingen willen en wat 
de Sportadviesraad adviseert.

9. Door dit voorstel te volgen verlaagt u opnieuw de bijdrage die de verenigingen moeten 
leveren voor de instandhouding van de buitensportaccommodaties. Het is van belang dat 
alle partijen er goed van op de hoogte zijn dat herziening van de rekensystematiek en het 
budget dat hiervoor beschikbaar moet zijn op basis van de evaluatie en het 
toekomstperspectief tot een nieuwe berekening en afspraken kan leiden.

Maatschappelijk draagvlak
Over de projectopdracht is met de SKARS, de SARS en een klankbordgroep uit de raad gesproken. Er 
is ingestemd met deze opzet.

Het voorstel voor de bijdrage aan het solidariteitsfonds is conform de SARS adviseert en zal op 
draagvlak bij de verenigingen kunnen rekenen.

Financiële consequenties
Er zijn nu uitgaven van C 1.000 voorzien. Deze worden binnen de begroting opgevangen.
De lange termijn effecten van besluit 2 over de bijdrage aan de het instandhoudingsfonds worden 
nagerekend en deze berekening wordt meegenomen in het evaluatieonderzoek.

Communicatie van het besluit
» Er wordt een persbericht verzonden 
» Er komt een bericht op onze website
» De SARS, KCARS, exploitanten, gebruikers en verenigingen worden op de hoogte gesteld van het

raadsbesluit.

Realisatie van het besluit
Uitvoeringsrisico's

1. bereidheid van partijen om deel te nemen
2. tijdige beschikbaarheid van juiste gegevens intern en van externe partijen
3. voldoende beschikbaarheid van ambtelijke capaciteit
4. meer overleg over de aanbevelingen met adviserende partijen
5. meerdere rondes in de besluitvorming over de evaluatie en aanpassingen in het 

accommodatiebeleid

Beheersmaatregelen zitten in het investeren van meer manuren en/of het verlengen van de 
doorlooptijd van het project.

Fase
Projectopdracht December 2019
Verzamelen gegevens November december 2019 januari 2020
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Verzamelen meningen en ideeën Januari februari 2020
Rapportage inclusief overleg met 
adviserende organen

Maart 2020

Opstellen raadsbesluit Maart april 2020
Bestuurlijke besluitvorming (college/raad) April mei 2020

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.

Burgemeesteten wethouders van de gemeente Schagen,

gerfieentesecretaris jemeester

De heerWľFTTSwellengrebel MevròuwMqT. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:

Projectopdracht Evaluatie accommodatiebeleid (19.042231)
Naar een harmonieuze tarieven structuur. Naar levendige en levensvatbare 
binnensportaccommodaties Bestuurssamenvatting - Team Sportservice Schagen 
Naar een harmonieuze tarieven structuur. Naar levendige en levensvatbare 
binnensportaccommodaties Eindrapport - Team Sportservice Schagen 
Naar een harmonieuze tarieven structuur. Naar levendige en levensvatbare 
binnensportaccommodaties Bijlagenboek - Team Sportservice Schagen
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