
 

 

 

 

 

 

Amendement voor de raadsvergadering van 3 februari 2015 
 

Agendapunt : 14 

 

Onderwerp : Huisvesting Zijper museum 

 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 3 februari 2015,  

 

constaterende dat: 

 Het college voornemens is om het Oostpaviljoen te verkopen aan de stichting 

Zijper museum voor € 135.000, 

 

gelezen hebbende artikel 160, eerste lid onder e, juncto artikel 169, vierde lid, van de 

Gemeentewet, 

 

overwegende dat: 

 De locatie van het voormalige gemeentehuis Zijpe naar inzicht van de raad 

acceptabele mogelijkheden biedt om het Zijper museum permanent te 

huisvesten 

 De keuze voor het Oostpaviljoen ondersteund  werd door de Dorpsraad en het 

Zijper museum.  Een externe partij  interesse heeft voor de gehele ontwikkeling 

van het terrein. Dat huisvestiging in het hoofdgebouw tot de mogelijkheid moet 

blijven bestaan, indien dit voor de ontwikkeling van het gehele terrein beter is. 

 De stichting Zijper museum spoedig het beheer moet krijgen over een eigen 

accommodatie 

 Dat op grond van artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet  het college geen 

besluit neemt over privaatrechtelijke handelingen , indien deze ingrijpende 

gevolgen heeft voor de gemeente. Het college de verkoop van de 

Oostpaviljoen klaarblijkelijk heeft aangemerkt als zodanig 

 

 

stellen ondergetekenden voor het besluit als volgt te wijzigen: 
 
 

Deelbesluit 1 kan blijven staan om dat het gezien kan worden als een advies 

aanvraag conform 169, lid 4, van de gemeentewet 

Deelbesluit 2 te wijzigen in: “de opbrengst van de verkoop van gronden en 

gebouwen ten behoeve van de accomodatie voor het Zijper museum te 

storten in de reserve maatschappelijk nut” 

  



Deelbesluit 3 te wijzigen in: “aan het Zijper museum een eenmalige bijdrage te 

verstrekken van € 108.500 voor de kosten van levering en de noodzakelijke 

aanpassingen aan het nieuwe onderkomen, en deze te dekken uit de reserve 

onderhoud gemeentelijke gebouwen” 

Deelbesluit 4 ongewijzigd te laten 

Deelbesluit 5 toe te voegen: “de toegezegde middelen van € 108.500 eenmalig en 

jaarlijks € 22.500 voor de komende 10 jaar alsmede een jaarlijkse 

budgetsubsidie conform het subsidiebeleid, beschikbaar te houden voor het 

Zijper museum, ook indien de stichting Zijper museum samen met private 

partijen tot overeenstemming komt over een andere invulling van en andere 

eigendomsverhoudingen op het terrein van het voormalige gemeentehuis 

Zjipe. 

 
 Toelichting:  

AD 2) Het verkopen van grond en gebouwen is een bevoegdheid van het college. Artikel 

160, lid 1e bepaalt dat het college privaatrechtelijke handelingen namens de gemeente 

mag uitvoeren. 

AD 3) De besteding van €108.500 wordt niet uniek gekoppeld aan het Oostpaviljoen, maar 

aan wat voor pand het Zijper museum dan ook kiest. Omdat het hoofdgebouw in 

bouwkundig mindere staat verkeert dan het Oostpaviljoen, zullen de verbouwings- en 

verhuizingskosten voor het hoofdgebouw naar verwachting niet lager zijn dan die voor het 

Oostpaviljoen. Daarmee kan de financiële tegemoetkoming in stand blijven, ook in geval 

van verhuizing naar het hoofdgebouw. 

AD 4) Besluit 4 blijft ongewijzigd. 

AD 5) Met deze toevoeging houdt het Zijper museum vrijheid om een keuze te maken tussen 

Oostpaviljoen en hoofdgebouw. Hierdoor kan de gemeente zich beperken tot de taak om 

de resterende grond optimaal te verkopen en is het geheel aan de markt (incl. Zijper 

museum) om met een nog betere oplossing te komen dan het college nu voorstelt. 

 

Het volledige besluit luidt: 

1. te benoemen als nieuwe locatie voor de huisvesting van het Zijper museum het 

zogenaamde Oostpaviljoen gelegen op de locatie van het voormalige 

gemeentehuis van Zijpe; 

2. de opbrengst van de verkoop van gronden en gebouwen ten behoeve van de 

accomodatie voor het Zijper museum te storten in de reserve maatschappelijk nut. 

3. aan het Zijper museum een eenmalige bijdrage te verstrekken van € 108.500 voor de 

kosten van levering en de noodzakelijke aanpassingen aan het nieuwe onderkomen, 

en deze te dekken uit de reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. 

4. het Zijper museum de gelegenheid te geven om tot het moment van gereedkomen 

van de nieuwe huisvesting de gehele rechtervleugel van het voormalige 

gemeentehuis tijdelijk als alternatieve huisvesting te gebruiken. 

5. de toegezegde middelen van € 108.500 eenmalig en jaarlijks € 22.500 voor de 

komende 10 jaar alsmede een jaarlijkse budgetsubsidie conform het subsidiebeleid, 

beschikbaar te houden voor het Zijper museum, ook indien de stichting Zijper museum 

samen met private partijen tot overeenstemming komt over een andere invulling van 

en andere eigendomsverhoudingen op het terrein van het voormalige gemeentehuis 

Zjipe. 

 

 

 

Fractie CDA       S.M. Lensink 
 


