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Uitvraag aan de SARS, de LTO, de KCARS, de WJAS en de OFS 

 

Beste adviesraad, 

 

We leven in bijzondere tijden. Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en heeft gezorgd voor een 

crisis die ons allen raakt. Zowel persoonlijk als financieel. Een crisis waardoor er – ook op gemeentelijk 

niveau - over allerlei noodmaatregelen besluiten worden genomen voor inwoners en ondernemers. 

Besluiten waarbij u als adviesraad ook een rol heeft. Met deze brief willen wij u informeren over besluiten 

die de gemeente Schagen neemt. 

 

Maatregelen gemeente 

Als gemeente vinden wij het belangrijk dat onze inwoners, ondernemers, verenigingen, instellingen en 

ketenpartners deze crisis zo goed mogelijk doorkomen. Wij hebben daarom verschillende maatregelen 

genomen, naast de landelijke maatregelen. Wij willen alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt 

om banen en inkomens van inwoners en ondernemers zoveel mogelijk veilig te stellen. 

 

Snelheid én zorgvuldigheid 

Een aantal van deze maatregelen voeren wij inmiddels uit. Bijvoorbeeld de maatregel dat wij geen 

aanmaningen sturen naar inwoners en ondernemers die hun gemeentelijke belastingen nog niet 

hebben betaald. Op die manier hebben zij meer financiële ruimte om deze periode door te komen. 

Maar ook de maatregel dat zorgaanbieders gewoon betaald krijgen, óók als zij minder omzet leveren 

dan in normale tijden. 

 

Normaal: advies vóór besluitvorming 

Afhankelijk van het soort maatregel, zouden we deze in normale tijden éérst met u bespreken voordat 

het college er een besluit over neemt. Alleen, dit zijn geen normale tijden. Sommige inwoners, 

ondernemers, instellingen, verenigingen en ketenpartners hebben nú hulp nodig en kunnen niet 

wachten. Daarom voeren we sommige maatregelen nu al uit. Voor een aantal maatregelen is nog een 

besluit van de gemeenteraad nodig. 

 

Uw advies horen wij graag 

Op 13 en 20 mei vergadert de gemeenteraad over het complete pakket aan maatregelen van de 

gemeente. Het raadsvoorstel met alle maatregelen vindt u als bijlage bij deze brief. Onze vraag aan uw 

adviesraad is: wilt u het pakket doornemen en ons laten weten wat hierover uw mening als adviesraad 

is? Als u ons dit uiterlijk maandag 11 mei voor 12.00 uur laat weten via peter.jager@schagen.nl, dan 

zorgen wij ervoor dat de gemeenteraad en het college uw mening in bezit krijgt. De raadsleden 

kunnen dan uw mening laten meewegen in hun uiteindelijke besluit. Behalve het raadsvoorstel vindt u 

ter informatie bij deze brief ook het persbericht over de maatregelen dat wij vrijdag 1 mei versturen 

naar de media. 

 

Vragen of meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met Peter Jager 

via (0224) 210 400 of peter.jager@schagen.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marjan van Kampen 

Burgemeester 
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Ontvangen advies SARS (d.d. 13 mei 2020) 

Een prima initiatief en wij als Sportadviesraad ondersteunen het voorstel. 

 

Reactie college B&W op advies SARS 

We stellen het zeer op prijs dat de Sportadviesraad ons voorstel ondersteund. 

 

 

Ontvangen advies  LTO afdeling HLS (d.d. 13 mei 2020) 

Voor de Agrarische sector zijn er niet veel extra punten om in te brengen. Wij zitten met aantal 

problemen, welke naar verwachting later dit jaar pas gaan spelen. Ik benoem even een aantal 

hieronder, er zijn natuurlijk uitzonderingen en individuele probleemgevallen. 

• Bloembollenkwekers, moeten nog met oogstwerkzaamheden beginnen, het is nog te vroeg om 

te zeggen hoe dit gaat aflopen. 

• Verwachting is uiteraard niet al te positief, maar het is nog te onduidelijk. Als de export naar 

buitenland beter gaat voor bloembollen, en dus weer volop gaan afroepen,  

• zullen de kwekers ook de bollen kunnen leveren. Als het dramatisch wordt en faillissementen 

gaan vallen bij de laatste schakel, zal dit in een spiraal doortrekken, van bloemenproducent tot 

exporteur en bollenkweker tot transporteur/etc. 

• Bloemenkwekers, hebben een zware periode, maar gaat nu minder slecht. Mede omdat er 

geen/weinig import uit andere landen komt. 

• We gebruiken dus meer producten uit eigen land. Ook hier geldt uitzonderingen daar gelaten, 

want aantal broeiers die alleen voor de klok veilen hebben het bv wel heel zwaar (gehad). 

• Leveranciers aan horeca hebben ook moeilijke tijden, bv speciale slasoorten/ spitskolen/ 

diversen (luxe) vleessoorten/etc. 

• Voor Agrariërs welke land pachten van gemeentelijke gronden, zou een dergelijk regeling 

misschien ook een uitkomst zijn. 

• BV. Schapenhouders produceren schapenkaas, dit zijn niche producten en de afzet is in deze 

markt zeer lastig. 

• Agrariërs met nevenactiviteiten zullen neem ik aan dezelfde behandeling krijgen als andere 

ondernemers in dezelfde branche. 

• Punt 4.1 zie ik positief en hoop dat dit ook daadwerkelijk doorgezet wordt, mits binnen de huidige 

beleidsregels uiteraard, krijg nu veel klachten over verloop van bouwvergunningen (met name 

huisvesting arbeidsmigranten). 

 

Hierboven heb ik diversen Agrarisch aangelegen branches niet vermeld, maar ik geef u dan ook de 

kern mee. Het zou fijn zijn dat er nog extra vermeld/besproken wordt dat er in later tijdstip ook 

uitgestelde betalingen o.i.d. mogelijk is. Bij veel Agrariërs gaan de kosten ver voor de baten, en het is te 

onduidelijk of de baten goed komen. Het is bij veel Agrariërs (ook bij ons bedrijf) zeer onzeker wat de 

toekomst gaat brengen. We moeten er wel voor blijven zorgen dat we een exportland blijven! In 

situaties zoals nu kan je dus duidelijk zien wat de gevolgen kunnen zijn als je afhankelijk bent van andere 

landen. 

Tevens zou ik nog als tip willen meegeven dat er, mijn inziens, landelijke ontslagen zullen vallen voor alle 

sectoren. Wellicht dat hier ook in de begroting mee rekening gehouden moet worden, in de bijstand 

aanvragen? 

Verder wens ik u als gemeente veel wijsheid en succes toe, want ook u zult een zeer lastige periode 

tegemoet gaan. 

 

Reactie college B&W op advies LTO afdeling HLS 

Wij danken de LTO afdeling HLS voor hun constructieve reactie en stellen de door gewenste wijsheid en 

succes zeer op prijs. 

Wij snappen uw zorgen met betrekking tot de economische mogelijkheden voor Nederland als 

exportland en specifiek voor uw sector. Goed dat u aangeeft dat er op het moment meer 

mogelijkheden in Nederland zelf zijn. Daarbij delen wij uw beeld dat het voor leveranciers van de 

horeca nu een lastige periode is. 
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Specifiek met betrekking tot uw reactie over agrariërs die bij de gemeente pachten kunnen wij het 

volgende aangeven. Voor ondernemers geldt dat wij met elke ondernemer die bij de gemeente huurt 

en/of pacht en in de knel komt een maatwerkafspraak zullen maken om hen tegemoet te komen om 

de corona-crisis te kunnen doorstaan. Dat geldt uiteraard ook voor agrariërs, waarbij wij wel kijken of zij 

al dan niet in staat zijn hun bedrijfsactiviteit voort te zetten ondanks de landelijke corona-maatregelen. 

Hetzelfde geldt ook voor uw reactie met betrekking tot uitstel van betalingen of iets dergelijks. Daarover 

hebben wij aangegeven dat gedurende de tijd van de maatregelen om de verspreiding van het 

Coronavirus te beteugelen er geen handhaving is op niet of te laat betalen van gemeentelijke 

belastingen en privaatrechtelijke facturen. En dat wij het verzenden van aanmaningen en 

dwangbevelen voorlopig zullen uitstellen. 

Uw advies met betrekking tot de landelijke ontslagen en de mogelijke effecten daarvan op de 

gemeentelijke bijstand nemen wij ter harte. 

 

 

Ontvangen advies  KCARS (d.d. 9 mei 2020) 

Op 1 mei ontvingen wij de brief waarin u de adviesraden vraagt om op korte termijn advies uit te 

brengen over de steunmaatregelen i.v.m. het coronavirus waarover de Raad op 13 en 20 mei 

vergadert. De kunst- en cultuur adviesraad gemeente Schagen (KCARS) legt hierbij het volgende 

advies aan u voor. 

 

Algemene beschouwing 

De KCARS staat positief ten opzichten van de maatregelen die de gemeente voorstelt. 

Het zal een gemeenschappelijke inspanning vragen van verenigingen en de overheid om het culturele 

leven in de volle breedte weer op gang te brengen c.q. te herstellen. De gemeente Schagen kent een 

cultureel en kunstzinnig leven op vele niveaus en met een breed scala van uitingen. Voor een leefbare 

samenleving is dit van groot belang. 

Het is daarom goed om tegemoet te komen aan verenigingen die extra kosten c.q. verlies aan 

inkomsten hebben door de corona maatregelen. 

Een eerste stap die de gemeente hierbij doet is om verstrekte activiteitensubsidie van activiteiten die 

vanwege de opgelegde corona-maatregelen niet konden doorgaan, niet te verrekenen. Wij lezen 

hierin ook dat (activiteiten)subsidies die in het kader van 75 jaar bevrijding zijn verstrekt maar die 

noodgedwongen in 2021 worden uitgevoerd, de verstrekte bijdrage behouden.  

De KCARS staat achter deze keuze. 

Een tweede stap die de gemeente neemt is het kwijtschelden van de huur van gemeentelijke 

gebouwen en velden. Bij de sport zal dit om grote verplichtingen gaan. Bij de cultuur hebben maar 

enkele verenigingen (stichtingen) hier mee te maken en voordeel van. 

De KCARS vindt ook dit een goed uitgangspunt waar zij achter staat. 

 

Maatregelen van andere overheden 

Vanuit het Rijk en de provincie zijn bij ons drie maatregelen bekend op het gebied van sport en cultuur. 

Dit vraagt om afstemming op het gemeentelijke beleid. 

1. Het Rijk stelt € 110.000.000,= beschikbaar voor 11.000 sportverenigingen om “de unieke 

Nederlandse infrastructuur” te behouden. 

Het geld is bedoeld om voor de periode 1 maart – 1 juni de huur kwijt te schelden. 

Wanneer dit budget evenredig over het land verdeeld wordt gaat het bij Schagen om een 

Rijksbijdrage van € 200.000,= – € 250.000,=. 

Twee maatregelen op het zelfde punt! Wat gaat er gebeuren? 

+  Wordt de stelpost van de gemeente hiermee ontlast(en blijft er meer ruimte voor cultuur)? 

+  Compenseert de gemeente hiermee het verlies aan huurgelden van de sportverenigingen? 

2. Het Rijk stelt € 300.000.000,= beschikbaar als steun voor de cultuursector. Van dit bedrag is € 

30.000.000,= bestemd voor voorzieningen gesteund door gemeentes of provincies of die draaien 

op eigen inkomsten. Voorwaarde is dat er uit de regio (of gemeente) evenveel eigen geld wordt 

bijgelegd. Wij achten de kans op deze regeling voor Schager voorzieningen niet groot maar 
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willen toch graag weten welke stappen de gemeente Schagen onderneemt om van deze 

maatregel gebruik te maken. 

3. Op verzoek van de provincie heeft de gemeente Schagen kortgeleden een inventarisatie 

gemaakt van de schade die culturele organisaties hebben door de corona-maatregelen. 

De vragen hebben betrekking op de periode tot 1 september. Het is ons niet bekend wat het 

resultaat is van deze inventarisatie. Het is ons ook niet bekend welke maatregelen vanuit de 

provincie genomen worden. 

De KCARS vindt het belangrijk dat duidelijkheid bestaat over de mogelijkheid om gebruik te maken van 

maatregelen die het Rijk en de provincie ontwikkelen. 

  

Stelpost € 100.000,= 

Naar de mening van de KCARS de belangrijkste post om maatwerk beleid mee te realiseren. 

Wij nemen aan dat de omvang van deze post op dit moment bepaald wordt door de financiële 

mogelijkheid van de gemeente. De praktijk zal uitwijzen of dit voldoende is. Drie aspecten bepalen het 

gebruik van de gelden binnen deze post. 

1. Op welke gebieden ondervinden verenigingen schade door het coronavirus en de 

beschermende maatregelen. Dit heeft betrekking op vaste lasten waar de vereniging 

verantwoordelijk voor is zo als huur, contracten met dirigent, regisseur of docent, andere 

contracten. Dit heeft ook betrekking op verlies van inkomsten zo als minder bezoekers, minder 

leden, minder cursisten, e.d. 

De KCARS adviseert om alle door verenigingen naar voren gebrachte verliesposten mee te 

nemen in de steun uit de stelpost. 

2. Over welke periode gaan de maatregelen? Periode 1 – lockdown, voor de cultuursector te zien 

als de periode van 15 maart tot 1 juni. Periode 2 – 1,5 meter samenleving, voorlopig te zien als de 

periode waarin stapsgewijze de publieksmogelijkheden toenemen met als eerste data na 1 juni, 

1 juli en 1 september. Een einddatum van de 1,5 meter samenleving is nog niet vast te stellen. De 

begindatum van periode 3 – het oude normaal, waarin geen beperkingen gelden is daarom ook 

niet te geven. 

De periode 2, de 1,5 meter samenleving biedt maar beperkte mogelijkheden voor verenigingen 

om weer tot activiteiten te komen. De bezoekersaantallen zijn beperkt en de afstandsbeperking 

betekent ook dat activiteiten als toneelspelen of zingen in een koor aan grenzen gebonden is. In 

deze fase zijn naar onze verwachting de kosten constant (er wordt ook weer huur betaald) maar 

de inkomsten zijn sterk beperkt. Dat is niet van het ene op het andere moment op het oude 

niveau wanneer de 1,5 meter samenleving overgaat in fase 3, het oude normaal. Wij 

verwachten dat ook wanneer alle beperkingen opgeheven zijn, er nog een periode van herstel 

met name van de inkomstenstroom plaatsvindt. 

De KCARS adviseert daarom steunmaatregelen uit de stelpost mogelijk te houden voor een 

(korte) herstelperiode nadat alle maatregelen zijn opgeheven. De loop naar het theater, 

concert, de repetities, de cursus en de club heeft tijd nodig. Gezien vanuit de huidige situatie 

betekent dit dat gerekend moet worden met de mogelijkheid voor ondersteuning tot ten minste 

het einde van seizoen 2020/2021 en mogelijk nog langer. 

3. Hoe en wanneer worden aanvragen ingediend en worden deze beoordeeld en gehonoreerd. 

De KCARS verwacht dat verenigingen pas na verloop van tijd merken hoe de coronaschade bij 

hen uitpakt. Daarom adviseert de KCARS om gedurende de hele looptijd van de 

steunmaatregelen het indienen van aanvragen mogelijk te maken. Zo nodig wordt dit beperkt 

tot drie maanden voor het einde van de looptijd. 

De uitbetaling kan naar bevind van zaken en in het licht van de ontwikkelingen, in periodes 

worden gedaan. 

De KCARS wijst voor de beoordeling van de aanvragen op de taakverdeling tussen gemeente 

en KCARS met betrekking tot het cultuurfonds. Een vergelijkbare taakverdeling tussen adviseur (al 

of niet bindend) en uitbetaler/financier kan hier ook gevolgd worden. 
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Reactie college B&W op advies KCARS 

- Algemene beschouwing: 

Dank voor uw constructieve reactie en fijn dat uw onze maatregelen m.b.t. activiteitensubsidies en 

kwijtschelding van huur onderschrijft. 

 

- Maatregelen van andere overheden: 

U noemt drie vormen van andere maatregelen van het Rijk en/of de Provincie. Uw vraag daarbij is of 

deze complementair of in de plaats van de gemeentelijke subsidie komen. In ons voorstel hebben wij 

aangegeven dat wij aanvullend op andere overheden kijken welke maatregelen wij als gemeente 

kunnen doen om onze inwoners, verenigingen, instellingen, ketenpartners en ondernemers tegemoet te 

kunnen komen. Daarbij hanteren wij het uitgangspunt dat wij vragen om niet (voor dezelfde kosten) 

van verschillende noodmaatregelen gebruik te maken en dat we ons het recht voorbehouden dit met 

elkaar te vereffenen. 

Voor uw specifieke vraag of de stelpost wordt ontlast als ook de huurcompensatie vanuit het Rijk komt, 

kunnen we vooralsnog aangeven dat de stelpost niet specifiek voor huur is bedoeld. In mogelijke 

gevallen dat dit eventueel toch ter sprake komt zullen wij daar per situatie naar kijken. Voor de huur 

hebben we een aparte maatregel genomen, namelijk de kwijtschelding van aan de gemeente 

verschuldigde huur voor die periode dat van het gehuurde/gepachte geen gebruik kan worden 

gemaakt. 

 

- Stelpost: 

We nemen uw opmerkingen en suggesties mee in de uitwerking van het voorstel voor de stelpost. En 

daar komen we bij u op terug over hoe wij dat hebben gedaan. 

 

 

Ontvangen advies WJAS (d.d. 13 mei 2020) 

De WJAS heeft het raadsvoorstel gezien, gelezen en in de vergadering van de adviesraad besproken. 

Echter de WJAS heeft het niet gezien als een aanvraag voor een advies. Reden hiervoor was dat de 

WJAS het raadsvoorstel heeft beschouwd als een antwoord op haar vraag hoe de gemeente omgaat 

met de kansarme, kwetsbare jeugd in dit corona tijdperk. We vonden het een gedegen en breed 

voorstel, waaruit we de maatregelen voor kwetsbare jongeren hebben gezien. Er is dus geen advies uit 

gekomen en de WJAS begrijpt dat daar nu geen tijd meer voor is. 

 

Reactie college B&W op advies WJAS 

Wij danken de WJAS voor haar reactie. Wij waarderen het dat de WJAS het raadsvoorstel als een 

gedegen en breed voorstel ziet waarin zij specifiek ook de maatregelen voor kwetsbare jongeren in 

heeft gezien.  

Wij kunnen ons voorstellen dat u aanneemt dat er aanvullend op uw reactie geen tijd meer is om 

alsnog met een advies te komen. Wij willen u echter de kans geven om dit toch te doen. Mocht de 

WJAS dat willen dan kan zij alsnog een advies aan ons geven als wij deze uiterlijk maandag aan het 

eind van de middag van u mogen ontvangen. 

 

 

Ontvangen advies OFS (d.d. 13 mei 2020) 

De OFS heeft aangegeven geen behoefte te hebben om een specifieke reactie te geven en iets aan 

het voorstel toe te voegen. 

 

Reactie college B&W op advies OFS 

Wij danken de OFS voor hun reactie en nemen hierbij aan dat zij met hun reactie ons voorstel 

ondersteunen. 

 


