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Er is een nieuw raadsvoorstel opgesteld op basis van de resultaten van de evaluatie: 

Dorpshuizen/jeugdcentra MJOP: alle dorpshuizen en jeugdcentra hebben een MJOP inspectie ondergaan. 

Hieruit is duidelijk geworden wat de te verwachte renovatiekosten zijn voor de gemeente en de locaties zelf. 

Dorpshuizen exploitatie bijdrage: Van alle locaties hebben we de jaarcijfers ontvangen en is er door de 

projectgroep berekend wat de hoogte van bijdrage is per locatie. 

Buitensport MJOP: in samenwerking met de SARS is een nieuw MJOP opgesteld en gecontroleerd door de 

verenigingen. De financiële planning voor de komende jaren is duidelijk. 

Advies veldverlichting: door de inspecties van alle masten en offertes aan te vragen is inzichtelijk geworden 

wat de kosten per jaar zouden zijn bij overname bij renovatie. 

 

Alle belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op het raadsvoorstel per email of 

tijdens de informatieavond op 12 oktober jl. via Teams. In eerste instantie was het idee om de informatieavond 

‘live’ te organiseren maar i.v.m. de corona maatregelen is er besloten om het via Teams te organiseren. De 

reacties met antwoord worden gebundeld en meegestuurd met het Raadsvoorstel naar de raad voor de 

oordeelsvormende vergadering op 24 november. 

 

De klankbordgroep wordt maandelijks op de hoogte gebracht van de vordering en geven adviezen 
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Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Groenoord 2020 10 21 : het voorstel van de carrousel met verplaatsing van de Honk- en softbalvereniging BSC lag klaar 

voor verzending aan de verenigingen en raadsleden voor de informatieavond op 12 oktober 2020. Het werd 

nog een keer besproken met de SARS, die bleken toch niet met het voorstel te kunnen instemmen en drongen 

aan op de carrousel waarbij de Rugbyverenigingen en Hockeyvereniging zouden verhuizen naar Nes Noord. 

Om een door iedereen zoveel mogelijk gedragen voorstel te kunnen maken is vervolgens met alle 

verenigingen opnieuw beide opties besproken. Na diverse gesprekken bleek dat verhuizing voor de 

Rugbyvereniging geen optie is om voor hen moverende redenen. De Hockeyvereniging sprak in eerste 

instantie een lichte voorkeur uit voor Nes Noord, maar vervolgens een nadrukkelijke wens om daarheen te 

verhuizen. De Honk- en softbalvereniging wil naar Nes Noord verhuizen en Schagen United wil op één locatie 

op Groenoord gevestigd worden. 

Aan de raad wordt nu een voorstel voorgelegd waarin beide opties worden aangegeven voor besluitvorming. 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Regenbooggemeente 2020 11 06: Binnen het raadsvoorstel van de Inclusie agenda is aandacht voor LHBT. Dit raadsvoorstel wordt 

besproken bij de oordeelsvormede vergadering van 24 november. 

Inmiddels is bekend geworden dat wegens corona de scholen geen actieve actie doen in de week van 

respect.  

 

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

gedachtegoed van de regenbooggemeente. 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Noordkop Centraal 2020 11 03 : het advies van het college is in de oordeelsvormende vergadering van 5 oktober besproken. De 

raad heeft in de besluitvormende vergadering op 27 oktober 2020 besloten om voor 2021 € 60.000 en voor 2022 

€ 30.000 extra subsidie toe te kennen en de portefeuillehouder gevraagd met de andere gemeenten in de Kop 

te overleggen over de mogelijkheid om tot een regionale omroep te komen. 

 


