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Onderwerp Accommodatiebeleid

Publiekssa menvatting
Het in 2015 vastgestelde accommodatiebeleid is geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat uitvoering 
van het beleid grotendeels naar tevredenheid van de verenigingen en exploitanten gebeurt. Er 
worden inhoudelijk gezien geringe wijzigingen voorgesteld. In financieel opzicht leiden de 
aanpassingen van het beleid tot een verhoging van de uitgaven voor de gemeente.

Voorgesteld besluit
1. Dorpshuizen 
Onderhoud en renovatie
a. Dorpshuizen en jeugdcentra voor onderhoud en renovatie samenvoegen
b. Op basis van een meerjarenonderhoudsplan onderhoud en renovaties uitvoeren in overleg 
met de dorpshuizen en jeugdcentra, waarbij de dorpshuizen en jeugdcentra zelf 2/3 van de 
noodzakelijke kosten betalen en de gemeente 1 /3 bijdraagt
c. De kosten voor de gemeente volgens het meerjorenonderhoudsplan zijn C 78.659 p.j.
d. Er is al C 40.000 in de begroting opgenomen, er dient daarom C 38.659 extra begroot te 
worden
Exploitatie
a. In 2015 was de exploitatiebijdrage voor drie dorpshuizen niet nodig, deze worden nu 
toegevoegd aan deze regeling
b. In 2015 is een rekenmodel vastgesteld om de exploitatiebijdrage voor de dorpshuizen te 
bepalen. In 2020 was de bijdrage van de gemeente C 143.437
c. Op basis van dit rekenmodel wordt de bijdrage van de gemeente vanaf 2021 C 230.044
d. Er is al C 143.437 begroot, er dient daarom C 86.607 extra begroot te worden

2. Sporthallen, -zalen en gymzalen: harmonisatie huurtarieven
a. In te stemmen met het verzoek van de exploitanten en gebruikers om de huurtarieven in onderling 
overleg de komende járen te harmoniseren. De gemeente neemt initiatief om een overleg te 
organiseren met betrokkenen.
b. In te stemmen dat er ruimte is voor ontwikkeling van nieuwe sporten vanuit bestaande sporten die 
vallen onder het accommodatiebeleid.

3. Buitensport
Q Meerjarenonderhoudsplan en Solidariteitsfonds

a. Het Solidariteitsfonds voortzetten als bevestiging van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
ĉž de instandhouding van de buitensportvoorzieningen in gemeente Schagen

b. De leden die daadwerkelijk gebruik maken van de accommodatie tellen mee voor de
o bepaling van het aantal
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c. Ruimte geven voor nieuwe ontwikkelingen in de sportvoorzieningen en -uitingen
d. Het meerjarenonderhoudsplan komt in totaal op C 564.464 per jaar
e. De bijdrage per lid handhaven op C 31,10 voor verenigingen met velden die binnen 20 jaar 
gerenoveerd moeten worden en op ^ 13,99 voor verenigingen met velden waarvoor een langere 
termijn geldt
f. De bijdrage van de gemeente komt op C 417.810, dit is een stijging van C 62.843 per jaar dat 
extra in de begroting moet worden opgenomen
Veldverlichting
a. Onderhoud en vervanging van de veldverlichting onderbrengen in het 
meerjarenonderhoudsplan
b. De overname van lichtmasten die nu nog in eigendom zijn van de verenigingen gebeurt op 
het moment dat een lichtmast vervangen moet worden

Aanleiding
Eind 2015 is het accommodatiebeleid 2016-2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het beleid is 
toen geharmoniseerd vanuit de voormalige drie gemeenten en er werden afspraken gemaakt met 
de verenigingen over onderhoud, beheer en exploitatie.
Onderdeel van het besluit was dat het beleid in 2019 geëvalueerd zou worden en, indien nodig, 
verbeterpunten aangereikt zouden worden.
Deze evaluatie is in de eerste helft van 2020 uitgevoerd op basis van een in december door de raad 
vastgestelde projectopdracht evaluatie accommodatiebeleid.

Belang
Het is voor de gemeente van belang dat er goede sociaal maatschappelijke - en sportvoorzieningen 
zijn voor de inwoners. Deze voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid en gezondheid van de 
inwoners.
De gemeente investeert daarom in deze voorzieningen. Het vraagt tegelijk een goede balans tussen 
wat de verantwoordelijkheid van de inwoner is en in welke mate die bijdraagt aan het in stand 
houden van de voorzieningen.

Opgemerkt wordt dat zoveel mogelijk wensen en ideeën die uit de evaluatie naar voren zijn 
gekomen zijn meegenomen. Het accommodatiebeleid bevindt zich in een spanningsveld van 
wensen en ideeën en de financieringsvraagstukken die daar mee gemoeid zijn.
Het is niet haalbaar om een scala aan varianten in dit voorstel aan te reiken, waar het naar de 
mening van het college relevante keuze opties biedt, zijn ze in de tekst verwerkt.

Dit voorstel is op basis van de volgende clusters ingedeeld.

1. Dorpshuizen: Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en exploitatiebijdrage
2. Sporthallen, - zalen en gymzalen: harmonisatie huurtarieven
3. Buitensport: MJOP en advisering veldverlichting
4. Zwembaden
5. Wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen
6. Samenhang met carrousel Groenoord-Nes Noord

Centrale vragen
1. Wil gemeente Schagen het accommodatiebeleid voor de komende járen uitvoeren op basis van 

de aangegeven uitgangspunten en wijzigingsvoorstellen?
2. Wil gemeente Schagen de financiële gevolgen van de wijzigingen bekostigen?

Beoogd effect voor samenleving
De gemeente wil aantrekkelijke en goed onderhouden voorzieningen voor sport, kunst, cultuur en 
maatschappelijk leven voor haar inwoners beschikbaar hebben.

Kader
» In 2015 werd het accommodatiebeleid vastgesteld, uitvoering startte per 1 januari 2016 
« Projectopdracht evaluatie accommodatiebeleid van december 2019
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« Meerjarenbegroting 
» Collegeprogramma

Toelichting en wijzigingsvoorstellen
1. Dorpshuizen: MJOP en exploitatiebijdrage
In 2015 is voor de dorpshuizen het volgende afgesproken:
a. Er is een onderhoudsfonds ingericht. De gemeente stort daar jaarlijks C 40.000 in. Als renovatie of 

ingrijpend groot onderhoud nodig is kan het dorpshuis 1/3 van de noodzakelijke kosten vergoed 
krijgen uit het fonds. 2/3 betaalt het dorpshuis zelf. Er is een budgetplafond, namelijk het bedrag 
dat in het fonds beschikbaar is.

b. Een dorpshuis kan een exploitatiebijdrage ontvangen op basis van financiële draagkracht. De 
financiële draagkracht is gedefinieerd als liquide middelen minus onderhoudsreserve. In 2015 is op 
basis van deze formule berekend waar een dorpshuis aanspraak op kon maken, deze is tot 
heden toegepast voor de jaarlijkse uitkering aan de dorpshuizen. In 2015 was deze 
exploitatiebijdrage voor drie dorpshuizen niet nodig. Hun situatie is veranderd doordat zij hebben 
ingeteerd op de destijds aanwezige reserves. Zij worden toegevoegd aan de regeling.

c. Met de dorpshuizen, wijk- en jeugdcentra een structureel overleg organiseren over de uitvoering 
van het renovatiefonds.

Voorstel:
a. Er is onderzoek gedaan naar de staat van de dorpshuizen en jeugdcentra en er is een 

meerjarenonderhoudsplan opgesteld. Het resultaat daarvan is dat voor de periode 2021-2030 
C 78.659 gemeentelijke bijdrage nodig is voor renovatie. Dit is 1 /3 van het totaal benodigde 
bedrag aan renovatie, de dorpshuizen en jeugdcentra betalen zelf 2/3 van de renovatiekosten. 
De gemeente stort op dit moment C 40.000 p.j. in het fonds, dit moet verhoogd worden met
C 38.659 p.j. tot C 78.659 p.j.
Hiermee kunnen de dorpshuizen en jeugdcentra de gebouwen onderhouden en zijn er 
moderniseringsmogelijkheden om in te kunnen spelen op de behoefte van de betreffende 
locaties en zijn gebruikers.

b. De exploitatiebijdrage is in 2015 berekend en wordt jaarlijks uitbetaald.
In 2020 draagt de gemeente in totaal C 143.437 bij aan de exploitatie van de dorpshuizen.
Als de gehanteerde formule ongewijzigd wordt voortgezet wordt dit C 230.044, een stijging van 
C 86.607.

2. Sporthallen, - zalen en gymzalen: harmonisatie huurtarieven 
Exploitatiebijdrage
Een deel van de sporthallen en -zalen zijn in beheer bij Social Leisure/Schagen Actief. De overige 
sporthallen worden beheerd door stichtingen.

Harmonisatie huurtarieven en ruimte voor ontwikkeling nieuwe sporte
Naar aanleiding van de aanbeveling in het Mulier rapport in 2018 om de huurtarieven te 
harmoniseren is Sportservice gevraagd daarover een advies uit te brengen. In 2019 is dit advies 
opgeleverd. Er is met de exploitanten overlegd over harmonisatie van de huurtarieven. Aangegeven 
is dat dit geen hoge prioriteit heeft en men voorkeur geeft aan een geleidelijke harmonisatie.
In de oordeelsvormende vergadering van de raad op 25 november 2020 is gevraagd aan de 
binnensport ruimte te geven voor nieuwe ontwikkelingen.

Voorstel:
a. De exploitatiebijdrage handhaven op het huidige niveau
b. De harmonisatie van de huurtarieven in overleg met de exploitanten geleidelijk invoeren.
c. Ruimte te geven om nieuwe sporten te ontwikkelen vanuit bestaande sporten die vallen onder 

het accommodatiebeleid.

3. Buitensport: MJOP en advisering veldverlichting 
Meerjarenonderhoudsplan - MJOP
In 2015 is afgesproken te werken met een meerjarenonderhoudsplan en het Solidariteitsfonds. In dat 
fonds storten de gemeente en de buitensportverenigingen een bijdrage om de kosten van renovatie 
van de velden te financieren. De verhouding is na 2015 aangepast van 40X voor de verenigingen en 
607o voor de gemeente naar 27X - 73% in 2020.
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De bijdrage van de verenigingen wordt in 2020 berekend op basis van het aantal leden keer C 31,10 
voor sporten waarvoor frequenter renovatie van velden nodig is en C 13,99 voor minder frequente 
renovaties, zoals handbalvelden. Eind 2019 is besloten voor het bepalen van het aantal leden uit te 
gaan van de leden die daadwerkelijk gebruik maken van de accommodatie.
De hoogte van de storting in het Solidariteitsfonds werd tot nu toe bepaald door de gemiddelde 
kosten van renovatie over de looptijd van het meerjarenonderhoudsplan, zijnde 8 jaar. Dat levert een 
vast bedrag per jaar op, in 2020 is dat C 483.621. Het meerjarenonderhoudsplan is in de afgelopen 
maanden herijkt en is afgestemd met de SportAdviesRaad Schagen (SARS) en de verenigingen. 
Gebleken is dat als de bijdrage wordt berekend op basis van een plan van 8 jaar de kosten 
onevenredig kunnen verhogen, doordat in die periode veel of dure velden gerenoveerd moeten 
worden. Als de gemiddelde lasten over een reële renovatietermijn worden berekend komen deze 
lager uit.
De SARS heeft aangegeven dat de reserve in de afgelopen járen met C 719.513 is toegenomen tot 
Cl.794.388. De reserve is nodig om fluctuaties en onvoorziene extra uitgaven te bekostigen. Daarnaast 
wordt door de carrousel Groenoord-Nes Noord in 2021 een bedrag van C 1.076.000 onttrokken. Hierbij 
zij opgemerkt dat om verschillende redenen in de afgelopen járen niet alle geplande renovaties 
en/vervangingen zijn uitgevoerd. Zou dit wel hebben plaatsgevonden, dan zou de reserve niet zijn 
toegenomen tot C 1.794.388, maar zijn gedaald naar ca. C 461.000.

Voorgesteld wordt de berekening van de gemiddelde bijdrage per jaar te baseren op de reële 
termijn van renovatie van de velden (‘technische afschrijvingstermijn') en op basis van bijgestelde 
reële bedragen voor renovatie/vervanging. De jaarlijkse bijdrage aan het fonds komt daardoor op 
een bedrag van C 546.464.
Voorts is het voorstel om de bijdrage van de verenigingen te houden op het niveau van 2020, zijnde 
Cl 28.654. Daarmee daalt het aandeel van de verenigingen naar 23,545?, (was 275?,). Daardoor blijft de 
bijdrage voor de verenigingen gelijk. De bijdrage voor de gemeente wordt dan (C 546.464 -/- 
C 128.654 ^ C 417.810, zijnde een stijging van C 62.843. Dat is 76,435?, (was 735?,).
In 2026 bekijken we of deze financieringssystematiek nog steeds voldoet of dat er eventueel 
aanpassingen nodig zijn.

Opgemerkt wordt dat de geplande renovatie van velden in overleg met de SARS gebeurt en er 
jaarlijks wordt gekeken of de renovatie noodzakelijk is. In sommige situaties moet een renovatie eerder 
plaatsvinden, in andere kan die worden uitgesteld.

In 2015 is besloten uit te gaan van een vastgesteld aantal leden keer een vast bedrag van C 31,10 
resp. C 13,99. Deze bedragen worden gehandhaafd. Het ledenaantal is in december 2019 opnieuw 
vastgesteld. De bijdrage van de verenigingen kwamen daardoor op Cl 28.654. De bijdrage per lid blijft 
jaarlijks hetzelfde. Dit is een risicofactor voor de gemeente. Als door daling van het aantal leden de 
totale bijdrage aan het Solidariteitsfonds minder wordt dan de nu berekende C 128.654 p.j. zijn de 
extra lasten voor de gemeente.

Voorstel
a. Het Solidariteitsfonds voortzetten, het geeft aan dat verenigingen en gemeente gezamenlijk 

verantwoordelijkheid nemen voor de instandhouding van de buitensportvoorzieningen in 
Schagen.

b. De in 2015 vastgestelde rekenmethode voor vulling van het Solidariteitsfonds handhaven, te 
weten: een vaste bijdrage per lid van C 31,10 resp. C 13,99

c. De bijdrage van de verenigingen vast te stellen op Cl 28.654 p.j. en voor de gemeente op 
C 417.810.

d. De leden die daadwerkelijk gebruik maken van de accommodatie tellen mee voor bepaling van 
het aantal.

e. Ruimte te geven om nieuwe sporten te ontwikkelen, zoals beachhandbal, op velden die onder 
het meerjarenonderhoudsplan vallen.

Veldverlichting
Onderhoud en vervanging wordt op dit moment voor een deel van de masten gedaan door de 
gemeente, een aantal verenigingen verzorgt dit zelf. Deze verschillen dateren uit de tijd dat de drie 
gemeenten nog niet gefuseerd waren. Er is gesproken over harmonisering van onderhoud en 
vervanging van de lichtmasten, maar tot nu toe niet gerealiseerd.
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De meest voor de hand liggende oplossing is dat alle lichtmasten onder beheer van de gemeente 
komen. Dit kan door bij noodzakelijke vervanging het onderhoud en vervanging van de mast over te 
nemen van de verenigingen die deze nu nog in eigen beheer hebben.
Financieel gezien is dit het eenvoudigst. Er hoeven nu geen overnamekosten gemaakt te worden. 
Onderhoud en vervanging van de lichtmasten worden ondergebracht in het Solidariteitsfonds. 
Daardoor komen de kosten voor 23,54!??, voor rekening van de verenigingen en voor 76,4390 voor de 
gemeente.

Voorstel
a. De huidige eigendomssituatie handhaven en bij noodzakelijke vervanging de lichtmasten 

waarvoor dat relevant is onder eigendom en beheer van de gemeente brengen. Daardoor is op 
termijn eenduidige aanpak van onderhoud en vervanging mogelijk.

b. Onderhoud en vervangingskosten worden in het Solidariteitsfonds opgenomen.

De kosten van onderhoud en vervanging van de lichtmasten is reeds verwerkt in bovengenoemde 
aangepaste bedragen voor de jaarlijks benodigde bijdrage aan het fonds.

4. Zwembaden
Op dit moment zijn de zwembaden in voldoende staat van onderhoud en is de exploitatie op orde. 
Er zijn geen wijzigingen nodig.

Voorstel
Het bestaande beleid en de ondersteuning voor de zwembaden handhaven.

5. Wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen
Er zijn drie wijkgebouwen, alle in de kern Schagen: De Groene Schakel, Loet 10 en de Waldhorn.
De nieuwbouw van De Groene Schakel is in 2020 opgeleverd.
Het beheer van Loet 10 is begin 2020 overgenomen door de Initiatiefgroep Loet 10.
Wijkgebouw de Waldhorn zit in het complex dat de komende járen nieuwgebouwd wordt, samen 
met de sportzaal en scholen in centrum Waldervaart.
Wijkgebouwen hebben een vergelijkbare functie als de dorpshuizen. In dat opzicht is het logisch de 
wijkgebouwen op dezelfde wijze te ondersteunen als de dorpshuizen. Opgemerkt wordt dat 
wijkgebouwen van de gemeente zijn en het onderhoud onder de gemeentelijke begroting valt.
Er zijn drie jeugdcentra: de Bayes in 't Zand, Hyksos in Callantsoog en de Keet in Petten.
Zij kunnen al in aanmerking komen voor ondersteuning bij noodzakelijke renovaties, waarbij 2/3 van 
de kosten voor eigen rekening is, hetzelfde als bij de dorpshuizen. Tot nu toe maken zij daar geen 
gebruik van, vooral doordat men er niet mee bekend is. Ook deze jeugdcentra kunnen onder het 
beleid van dorpshuizen worden gebracht voor wat ondersteuning bij renovatie betreft.
Belangrijk daarbij is dat zij betrokken worden bij het nog in te stellen overleg met de dorpshuizen, wijk
en jeugdcentra voor onderlinge afstemming en afspraken over het inzet van het renovatiefonds.

Voorstel
De wijk- en jeugdcentra onder brengen bij het cluster dorpshuizen voor wat onderhoud en renovatie 
betreft.

6. Samenhang met carrousel Groenoord-Nes Noord
De carrousel Groenoord-Nes Noord wordt in een afzonderlijk raadsvoorstel aan de raad voorgelegd. 
Na besluitvorming en uitvoering daarvan worden de gevolgen opgenomen in het 
accommodatiebeleid, cluster buitensport.
Voor de begroting 2021 betekent het dat een aantal velden eerder gerenoveerd wordt dan 
gepland. Dit verhoogt het benodigde budget voor 2021, de gemiddelde bijdrage perjaar blijft gelijk.

Argumentatie
Pro
« Over het algemeen zijn belanghebbenden tevreden over de uitvoering van het

accommodatiebeleid zoals dat in 2015 is vastgesteld. Er hoeven daarom geen ingrijpende 
wijzigingen plaats te vinden;

» Het bestaande beleid en de wijzigingsvoorstellen houden rekening met het uitgangspunten van 
de gemeente dat er een goed en breed voorzieningenaanbod is voor sport, kunst en cultuur en
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ontmoeting en tegelijk ook aan de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners;
* Door het accommodatiebeleid op een aantal onderwerpen aan te passen wordt 

tegemoetgekomen aan de inbreng van de belanghebbende in de evaluatie;

Contra
» Het beleid wordt verruimd en de kosten zijn gestegen, waardoor de kosten voor de gemeente in 

totaal stijgen met C 163.109.

Maatschappelijk draagvlak
De verenigingen, exploitanten en beheerders konden hun ervaringen inbrengen in de 
evaluatiebijeenkomsten. In de eerste fase van de evaluatie waren de uitnodiging en het moment van 
de bijeenkomst soms erg kort op elkaar. Om alle verenigingen in de gelegenheid te stellen hun 
opmerkingen in te kunnen brengen zijn daarvoor daarna mogelijkheden gegeven. Met de 
verzamelde informatie is rekening gehouden bij het uitwerken van de wijzigingsvoorstellen.
De wijzigingen zijn zoveel mogelijk voorgelegd aan de belanghebbenden. Via de SARS zijn alle 
betrokken buitensportverenigingen gevraagd het herijkte meerjarenonderhoudsplan te beoordelen 
en eventuele aanpassingen door te geven. Hier zijn enkele aandachtspunten op gegeven, die 
worden verwerkt in het meerjarenonderhoudsplan.
Belanghebbenden zijn op 12 oktober 2020 in de gelegenheid gesteld aanvullende aandachtspunten 
in te brengen. Deze zijn, met een reactie, verwerkt in de bijlage en gevoegd bij dit raadsvoorstel dat 
op 26 november 2020 in de oordeelsvormende vergadering ter bespreking voorligt.
De SARS, de KCARS en de Klankbordgroep accommodatiebeleid zijn regelmatig betrokken geweest 
bij de voorbereidingen om tot deze wijzigingsvoorstellen te komen.

Financiële consequenties
» De indicatieve bedragen zijn als volgt meegenomen in de begrotingsvoorstellen:

Kosten tlv 
gemeente

Reeds in de 
begroting

Extra lasten 2021

Dorpshuizen

Onderhoud en renovatie 78.659 40.000 38.659

Exploitatie 230.044 143.437 86.607
Buitensport
Fonds incl. veldverlichting 417.810 354.967 62.843
Totaal extra t.l.v. de gemeente 188.109
Als dekking uit bestaande 
begroting
Museumbeleid -/- 10.000
Vrijwilligersactiviteiten kunst -/- 15.000
Extra te begroten vanaf 2021 163.109

Het bovengenoemde bedrag van C 163.109 is reeds meegenomen in de begroting 2021 en 
meerjarenraming.

Communicatie van het besluit
» Na vaststelling van het accommodatiebeleid 2021-2026 wordt het uitgevoerd in overleg met de 

belanghebbenden.

Realisatie van het besluit
» Dit raadsvoorstel wordt besproken in de oordeelsvormende vergadering op 25 november 2020;
» Vervolgens wordt het, eventueel aangepast op basis van inbreng op 26 november, vastgesteld in 

de besluitvormende vergadering van 15 december 2020;

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,

gemeentesecretaris burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Gepubliceerde bijlagen:
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