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Geachte mevrouw , 

 

U heeft onlangs namens de fractie van de PvdA artikel 43 vragen gesteld met betrekking tot de 

sporthaltarieven. Hieronder treft u de beantwoording daarvan aan. 

 

Vragen: 

1. Is het college met ons van mening dat deze situatie ongewenst is? 

2. Kan het tarief voor in formaat vergelijkbare sportaccommodaties geharmoniseerd worden? 

 

Antwoord: 

Om met de tweede vraag te beginnen is daarop het antwoord: “Ja dat kan”. Dat hebben we zo ook 

in december 2020 afgesproken naar aanleiding van de vaststelling van geëvalueerde 

accommodatiebeleid. We hebben de start om te komen tot een mogelijke harmonisatie voor het 

vierde kwartaal van dit jaar ingepland. De uitkomst van de harmonisatie kan verschillende kanten op, 

namelijk onder andere dat verenigingen in de Schager hallen meer gaan betalen of dat 

verenigingen voor de Harenkarspelhal minder gaan betallen of een combinatie van beide opties. 

Uiteraard komen wij daar bij de raad op terug.  

 

Aanvullend hierop bleek uit onderzoek dat harmonisatie van huurtarieven geen hoge prioriteit had. Bij 

de vaststelling van het geëvalueerde accommodatiebeleid is derhalve besloten de harmonisatie van 

de huurtarieven in overleg met de exploitanten geleidelijk te laten plaatsvinden. Verder is uit het 

onderzoek gebleken dat de huurprijs voor de Harenkarspelhal redelijk conform was aan het regionaal 

gemiddelde en de prijzen in de stad Schagen aan de lage(re) kant lagen. En als laatste zijn er op dit 

moment geen signalen vanuit de beheerders en/of gebruikers van de Harenkarspelhal bij ons bekend 

dat de verschillen als een probleem worden ervaren. 

 

Het college ziet op basis van het bovenstaande nu geen redenen om de situatie op dit moment voor 

de korte termijn als ongewenst te bestempelen. Het college gaat conform afspraak later dit jaar met 

het proces van start om tot de afgesproken geleidelijke harmonisatie te komen en daarmee 

uitvoering te geven aan het raadsbesluit uit december 2020. 
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Als over de inhoud van deze brief onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met mevrouw Jolien 

Kaan van het team Sociale Ontwikkeling. Zij is te bereiken via telefoonnummer 0224-210580 of via mail 

Jolien.Kaan@schagen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer P.A. Jager 

Loco-gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 
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