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Naar aanleiding van het raadsvoorstel met als onderwerp: Nieuwbouw wijkvereniging 
Groeneweg (registratienr: 19.007105, dd 19 februari 2019) heeft de D66 fractie de 
volgende vragen. 

 

1. Kan de wethouder nader onderbouwen waarom, in tegenstelling tot het 
raadsvoorstel en besluit van 7 november 2017 er nu wel sprake is van een 
indexering. Ook in 2017 was er namelijk al sprake van indexatie sinds 2008. 
Echter eind 2017 was er schijnbaar geen behoefte aan een dergelijke 
indexatie. 
 
Antwoord: Natuurlijk was er in 2017 ook sprake van hogere bouwkosten t.o.v. 
2008. Er is destijds niet gevraagd om het bouwkrediet te indexeren omdat er 
nog geen concrete bouwplannen waren nadat in 2015 de nieuwbouw voor de 
wijkvereniging (als onderdeel van een grotere ontwikkeling) was gestrand door 
een failliete aannemer. Er kan nu pas een raming van de bouwkosten worden 
gemaakt omdat de behoefte is geïnventariseerd en vertaald naar een ontwerp.   
 

2. Kan de wethouder nader onderbouwen waarom er nu in tegenstelling tot het 
besluit van de raad van 7 november 2017 budget beschikbaar moet zijn voor 
de inrichting van de openbare ruimte. Waarom is dit niet eerder (bijvoorbeeld 
in november 2017) onder de aandacht van de raad gebracht? 
 
Antwoord: In 2017 was de locatie aan de Iepenlaan nog niet in beeld voor de 
nieuwbouw voor de wijkvereniging. Deze locatie is vrijgekomen door de sloop 
van een school en daarna als bouwlocatie voor de wijkvereniging gekozen. 
Ook zonder nieuwbouw voor de wijkvereniging had deze locatie heringericht 
moeten worden, bij een andersoortige ontwikkeling waren deze kosten 
mogelijk verhaalbaar op een ontwikkelaar. In het grotere plaatje gebeurt dat 
nu op andere locaties, waar inrichtingskosten van de openbare ruimte wel 
verhaalbaar zijn. 
 

3. Op grond van het raadsbesluit van 7 november 2017 kon aan de 
wijkvereniging Groeneweg een voorbereidingskrediet worden verstrekt van € 
73.000. Kan de wethouder aangeven of en zo ja voor welk bedrag door de 
wijkvereniging hiervan tot nu is besteed en welke invloed dit mogelijk heeft op 
het uiteindelijke bouwkrediet? 
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Antwoord: Er is nooit een voorbereidingskrediet aan de wijkvereniging 
verstrekt. In de maanden voor de overname van het bouwproject door de 
gemeente zijn wel aanloopkosten door de wijkvereniging gemaakt voor 
constructieberekeningen, sonderingen voor fundering, funderingsadvies, 
bouwkundig advies en ontwerp voor een totaalbedrag van €11.741,78. Deze 
kosten zijn door her-facturering door de gemeente voldaan en hebben geen 
invloed op het bouwkrediet, omdat de gemeente deze kosten ook had 
gemaakt als zij van het begin af het project had geleid.   
 

4. Het college stelt voor om de bijdrage voor de indexering te dekken uit de 
“reserve sociaal domein”. In de begroting voor 2019 zoals vastgesteld door de 
raad op 6 november 2018 komt deze reserve niet voor. Zou het ook niet meer 
in lijn liggen om deze indexering ten laste te brengen van de algemene 
reserve, zoals dat ook is gebeurd met het beschikbare budget voor de 
nieuwbouw. In het raadsvoorstel van 10 mei 2016 (onderzoek naar reserves 
en voorzieningen van de gemeente Schagen) staat hierover expliciet: “Binnen 
de algemene reserve is een bedrag van € 609.250 gelabeld voor het 
wijkcentrum Groeneweg (RB Schagen 16-12-2008). Geadviseerd wordt dit te 
handhaven” 
 
Antwoord: In de begroting 2019 staat op pagina 86 de “reserve decentralisatie 
sociaal domein” opgenomen. Indien de voorgestelde indexering vanuit de 
algemene reserve zou worden bekostigd, komt het weerstandsvermogen 
onder druk te staan. Dit is niet in lijn met de afspraken die eerder met de raad 
zijn gemaakt. Het “handhaven” van dit bouwkrediet doelt erop dat dit label in 
de algemene reserve niet kon vervallen, omdat er nog steeds behoefte aan 
nieuwe huisvesting was. Het “handhaven” heeft geen betrekking op de hoogte 
van het krediet, omdat dat toen niet kon worden ingeschat.  
 

5. Kan de wethouder nader onderbouwen waarom, in tegenstelling tot het 
raadsbesluit van 7 november 2017 de wijkvereniging pas na 10 jaar eigenaar 
wordt van het gebouw en niet bij oplevering medio 2019? 
 
Antwoord: Omdat het bouwproject door de gemeente is overgenomen van de 
wijkvereniging kan de gemeente een deel van de BTW op de bouwkosten 
verrekenen. De wijkvereniging kan dat niet. Uit het accommodatiebeleid volgt 
dat verenigingen bij voorkeur zelf eigenaar zijn van hun gebouwen. Als het 
eigendom van de opstal direct na realisatie aan de vereniging wordt 
overgedragen moet de gemeente de verrekende BTW weer aan de ontvanger 
afdragen. Die afdracht vervalt na een periode van 10 jaar (na het eerste jaar 
90%, het tweede jaar 80% enz.). Daarom wordt een huurperiode van 10 jaar 
voorgesteld, waarna overdracht van het eigendom (met een 
terugvorderingsrecht) is voorgesteld. In de huurperiode worden alle kosten die 
kleven aan het eigendom (onderhoud, zakelijke lasten en verzekering) door de 
wijkvereniging aan de gemeente vergoed in de huur. Na de overdracht van het 
eigendom houdt de wijkvereniging dezelfde kosten, ze worden alleen niet 
meer aan de gemeente betaald. De overdracht na 10 jaar aan de vereniging 
valt buiten de overdrachtsbelasting door het terugvorderingsrecht als het 
gebouw niet meer als wijkverenigingsgebouw wordt gebruikt.  



 
6. Het gebouw wordt casco opgeleverd. Kan de wethouder aangeven op welke 

wijze en door wie het gebouw verder zal worden afgebouwd (binnen) nu 
schijnbaar meer organisaties gebruik gaan maken van het  nieuwe 
wijkgebouw dan uitsluitend de wijkvereniging? 
 
Antwoord: De wijkvereniging is en blijft hoofdgebruiker van het gebouw met 
een hoge bezetting. De enige andere incidentele gebruiker is de gemeente 
zelf, bij verkiezingen (stemlokaal) en voor incidentele ontmoetingen tussen 
wijk-coördinatoren. Het huiskamermodel is bedoeld voor inloop van personen 
(grotendeels) uit de wijk, waarbij deze gebruikers te gast zijn bij de 
wijkvereniging.  
In de maanden na de oplevering zal de wijkvereniging zelf de inrichting ter 
hand nemen (schilderwerk e.d.) met hulp van bedrijven voor de bar/keuken, 
vloerbedekking e.d. De wijkvereniging werft hiervoor zelf fondsen. 
 

7. Kan de wethouder nader aangeven op welke lening wordt gedoeld zoals in het 
onderhavige raadsvoorstel wordt aangegeven onder punt 2 van paragraaf: 
“realisatie van het besluit”.  
 
Antwoord: Er wordt gedoeld op een mogelijke lening van de wijkvereniging bij 
de gemeente met een maximum van €200.000, terug te betalen in maximaal 
10 jaar. Deze mogelijkheid wordt geboden omdat het verschil tussen de bouw- 
en afbouwkosten enerzijds en de eventuele indexering en eigen 
fondsenwerving anderzijds nog niet helemaal duidelijk is. Over de indexering 
moet uw raad nog besluiten en de kosten zijn beïnvloedbaar door het 
bijstellen van eisen en wensen, vooral in de afbouw. Daarnaast is niet alleen 
de hoogte van de fondsenwerving door de wijkvereniging zelf niet helemaal 
duidelijk, maar ook het moment waarop deze fondsen beschikbaar komen. In 
de uitvoering van het project wordt er naar gestreefd om het tekort op de 
bouw- en inrichtingskosten zo klein mogelijk te laten zijn. De maximum hoogte 
van de lening is een worst case scenario, maar moet wel kunnen worden 
gedekt. 
 

8. In het raadsinformatie memorandum van 19 december 2018 wordt gesproken 
over een optionele lening van (maximaal) € 200.000 aan de wijkvereniging 
voor onder andere meerkosten. D66 is zich er van bewust dat het verstrekken 
van een lening een bevoegdheid is van het college. D66 zou desalniettemin 
graag van de wethouder willen vernemen of er, gelet op het onderhavige 
raadsvoorstel, geen sprake meer is van een (optionele) lening. Mocht dat 
echter wel het geval zijn en wordt er daadwerkelijk besloten een lening te 
verstrekken heeft het college dan enige vorm van zekerheidstelling over de 
terugbetaling van deze lening door de wijkvereniging? 
 
Antwoord: Zie ook het antwoord op vraag 7. Met de ervaring die de 
wijkvereniging in 2015 heeft opgedaan met fondsenwerving, de hoogte van 
het bouwkrediet en de gevraagde indexering is gemikt op een sluitende 
realisatie. Als uw raad besluit niet te indexeren of als de fondsenweving 
tegenvalt is er wel geld tekort. Zoals hierboven bij vraag 7 is aangegeven zijn 
mogelijk niet alle door de wijkvereniging zelf geworven fondsen beschikbaar 



op het moment dat de kosten moeten worden gemaakt. De eventuele lening 
zou dan een veel kortere looptijd hebben en alleen als overbrugging gebruikt 
worden. 
 
 
 


