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Ons kenmerk: CONCEPT

*CONCEPT*
Relatie met:   

ANNEBMemo

Memo

Bestuurlijke 

opdrachtgever 

Plaatsnaam Projectnaam Raadsinformatie 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Topsportfonds 4 november 2019: Op dit moment zijn er 50 aanmeldingen(waarvan 3 verenigingen – (Scagha’66, Noordkop 

Skating en HV Geel Zwart) ) een bijdrage ontvangen uit het Topsportfonds. Hieruit blijkt dat de gemeente 

Schagen uit veel sporttalenten bestaat en dat de behoefte van een topsportregeling hierin voorziet. 

Aanmeldingen zijn breed uit allerlei sporten ingediend. 

Joke Kruit Schagen Fusie 

Voetbalverenigingen 

26 november 2019: Geen actuele ontwikkelingen. 

De projectleidersrol voor het haalbaarheidsonderzoek naar de (technische) integratie van de zeven sportclubs 

op Groenoord heeft een eerste informele rapportage uitgebracht aan de wethouder. Diverse opties zijn 

besproken en er zijn afspraken gemaakt over de verdere procedure.  

De eerste resultaten verwachten wij begin 2020 te kunnen presenteren. Daarnaast zal onderzocht worden 

welke investeringen gemoeid zijn met deze opties.  

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Evaluatie 

accommodatiebeleid 

26 november 2019: de projectopdracht ligt ter vaststelling voor in de Raad van 26 november 2019 

Op dit moment wordt de opdracht en het bijbehorende procesvoorstel uitgewerkt. Met de SARS en KCARS en 

de klankbordgroep uit de raad is een eerste versie van de projectopdracht besproken. Er wordt nu een 

tweede versie uitgewerkt die tegemoet komt aan de wens om een eenvoudiger en directere opzet van de 

evaluatie te komen. Deze opzet zal opnieuw aan de klankbordgroep voorgelegd worden. 
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Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Sportformateur 6 november 2019 heeft de ondertekening van het Lokaal Sportakkoord plaatsgevonden. Er zijn 27 verenigingen 

of maatschappelijke instellingen die zich hebben aangesloten bij het Sportakkoord. Van de 27 waren er 20 

aanwezig bij de ondertekening. 

Na de ondertekening hebben wij de stukken, moest voor 8 november 2019, toegestuurd aan de Vereniging 

Sport en Gemeenten. Dinsdag 12 november hebben wij bericht ontvangen dat de gemeente Schagen voor 

de jaren 2020 en 2021 in aanmerking komen voor een uitvoeringsbudget van 30.000,-- per jaar. 

Joke Kruit Gehele 

gemeente 

Top cultuurfonds Donderdag 7 november 2019 is met Triade afgesproken om een overleg in te plannen. Vanwege de 

complexiteit van het onderwerp, willen naast de KCARS ook met hen sparren, zodat wij meer handen en 

voeten kunnen krijgen om mogelijk vorm te kunnen geven aan een Topcultuurfonds. 

Vanaf het moment van de motie zijn wij in nauw overleg met de KCARS en Triade de zoektocht begonnen om 

te kijken hoe het aantal talenten in beeld kan worden gebracht. Dit initiatief is niet zo eenvoudig uit te werken, 

omdat de kaders, zoals bij het Topsportfonds, ontbreken. 

Tijdens het laatste overleg, waar mevrouw Pardy bij heeft gezeten, is gesproken over hoe over de 

mogelijkheden voor het talentenfonds Cultuur. Mw. Pardy geeft aan dit in canada te doen met workshops en 

het organiseren van bijvoorbeeld concoursen. Deze activiteiten worden in canada kosteloos uitgevoerd.  De 

Kcars heeft hierover gesproken met Triade, vanwege de vakdocenten die betrokken zijn bij muziek in de klas, 

om te kijken of wij hier ook vorm aan kunnen geven. Deze docenten gaan tijdens de lessen kijken waar de 

talenten zitten en zullen dit melden, zodat er een inventarisatie ontstaat over het aantal talentjes. Als hier een 

beeld van is, wordt gekeken welke volgende stap genomen kan worden. 


