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Evaluatie 

accommodatiebeleid 

2020 09 07:  

Dorpshuizen MJOP: de dorpshuizen en jeugdcentra hebben een MJOP inspectie ondergaan de uitkomsten 

hiervan zijn gedeeld met de beheerders/stichtingen. Hierna zullen kleine aanpassingen worden doorgevoerd 

en kan het MJOP voor de locaties vastgesteld worden. 

Dorpshuizen Exploitatie toevoeging: de projectgroep beoordeelt de jaarcijfers van de dorpshuizen en bepaalt 

wat de nieuwe bijdrage aan de dorpshuizen zal worden. 

Buitensport MJOP: Het huidige MJOP is herijkt en er is een nieuw concept MJOP opgesteld. Deze is afgestemd 

de SARS. 

Buitensport Veldverlichting: alle veldverlichting in de gemeente is geïnspecteerd en op basis van die inspecties 

wordt er een advies opgesteld. 

De Klankbordgroep evaluatie accommodatiebeleid wordt maandelijks op de hoogte gebracht van de 

vorderingen en geven adviezen. 

De Informatieavond op 12 oktober krijgt steeds meer vorm. Besloten is om deze op een externe locatie te 

houden i.v.m. de corona maatregelen. 

 

2020 07 27: de financiële impact van het toevoegen van de drie dorpshuizen aan de exploitatiebijdrage, het 

meerjarenonderhoudsplan voor de dorpshuizen, de herijking van het meerjarenonderhoudsplan van de 

buitensport en de optie van overname van de veldverlichting worden momenteel onderzocht. Het 
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evaluatierapport, de voorstellen voor aanpassingen van het accommodatiebeleid en de financiële impact 

worden in de beeldvormende vergadering op 12 oktober 2020 besproken met de raad en de verenigingen. De 

oordeelsvormende raad is op 24 november 2020 en besluitvorming op 15 december 2020. Het financiële kader 

wordt maximaal ingevuld voor de begrotingsvergadering in november 2020. 

 

2020 05 20: Het college heeft op 19-5 besloten om het raadvoorstel om te bouwen naar een 

Raadsinformatiememo. De financiële onderbouwing is momenteel nog niet verwerkt in het raadsvoorstel. Het 

college wil in het najaar het raadsvoorstel incl. de financiële gevolgen voorleggen aan de raad.  
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Groenoord 2020 07 20: Na aanvullend onderzoek blijkt verplaatsing van de honk- en softbalvereniging het meest gunstig 

voor de gemeente. De betreffende verenigingen stemmen in met deze variant. Het college heeft ingestemd 

met het verder uitwerken van deze carrousel. Het project loopt parallel aan het Accommodatiebeleid in de 

procedure. 

Dit houdt in dat het wordt besproken in de beeldvormende vergadering op 12 oktober 2020, in de 

oordeelsvormende vergadering op 24 november en in de besluitvormende vergadering op 15 december. Het 

financiële kader wordt maximaal ingevuld voor de begrotingsvergadering in november 2020. 

 

2020 06 08: De varianten handhaven en carrousel verplaatsen hockey en rugby naar Nes-noord zijn 

uitgerekend door HB-advies. N.a.v. overleg met Schagen United is een extra carrousel variant uitgerekend en is 

op 20-05 besproken met SU. Er wordt gesproken over een nieuwe variant die nog moet worden onderzocht, 

hiervoor zal spoedig contact op worden genomen met de betrokken vereniging(en). Tevens wordt een tijdlijn 

opgesteld om te zorgen voor een snelle voortgang en de bewaking hiervan. Een raadsvoorstel wordt op grond 

hiervan voorbereid.  
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Regenbooggemeente 2020 05 20 : Tijdens de Week van Respect in november 2020 wordt expliciet aandacht besteed aan het 

gedachtegoed van de regenbooggemeente. 

 

2020 03 30: N.a.v. Raad 2020 03 03 - beleid met betrekking tot groep mensen LHBT ontwikkelen binnen het 

proces van Inclusie Agenda en daaraan ook diversiteit / anti-discriminatie koppelen. Wordt in het najaar 

opgepakt. 
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