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Geachte dames en heren,

Aanleiding
Tijdens de informatieavond Accommodatiebeleid op 12 oktober jl. heeft het bestuur van
scoutinggroep Aquarius Dirkshorn aandacht gevraagd voor de situatie waar de vereniging zich
momenteel in bevindt. U heeft aangegeven onderzoek te willen laten doen naar de
mogelijkheden om de scoutinggroepen duurzaam in stand te houden. Eén van de
mogelijkheden is hen een plek te geven binnen het accommodatiebeleid.
Hoe verder?
Het betreft drie scoutinggroepen met drie verschillende huisvestingssituaties wat maakt dat we
het onderzoek op onderstaande manier uitvoeren. Het gaat om de volgende scoutinggroepen:
Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn - eigen accommodatie een clubhuis.
Scoutinggroep Ridder Magnusgroep Schagen - eigen accommodatie een clubhuis.
Scoutinggroep Vita Nova Schagen - eigen accommodatie een boot.
Loskoppelen:
Als gevolg van de slechte staat van het clubgebouw van Scoutinggroep Aquarius Dirkshorn
nemen we dit verzoek apart in behandeling. Voordat we financiële hulp toezeggen aan de
scoutinggroep Aquarius gaan we onderzoeken wat de daadwerkelijke wensen en hun financiële
mogelijkheden zijn. 12 november jl. heeft een eerste gesprek plaatsgevonden. De mensen van
scouting Dirkshorn zullen ons op korte termijn een nieuwe offerte voor nieuwbouw van het pand
sturen. Op basis daarvan zullen we een advies aan u voorleggen en u een voorstel voor realisatie
doen.
Accommodatiebeleid:
Het eventueel onderbrengen van de drie scoutinggroepen onder het accommodatiebeleid
zullen we onderzoeken. Hiervoor gaan we begin 2021met ze in gesprek om voor de Kadernota
2022 een antwoord te hebben op de vraag hoe we omgaan met de duurzame instandhouding
van de scoutinggroepen.
Namens het college van burgemeester en wethouders,
De portefeuillehouder,
Joke Kruit
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