
 
 
 

 
 
Motie voor de raadsvergadering van 7 november 2017 
 
Agendapunt :  11           
 

Onderwerp :  Pas op de plaats bij de sport 
 
De raad, bijeen op 7 november 2017, 
 
constaterende dat 

- in december 2015 accommodatiebeleid is vastgesteld, waarbij de lasten van het onderhoud van 
o.a. sportaccommodaties gedeeld gedragen worden door verenigingen, gemeente en 
samenleving, 

- de bijdrage van verenigingen in drie jaar (2016 t/m 2018) in zou groeien,  
- in 2019 het accommodatiebeleid geëvalueerd zal worden, 
- vooruitlopend op een evaluatie voor de binnensport en sporthallen, reeds € 75.000 per jaar 

gereserveerd is voor harmonisatie van de tarieven van de binnensportlocaties, zoals door de 
raad geaccordeerd in september 2017i, 

 
overwegende dat 

- het accommodatiebeleid m.b.t. sportaccommodaties gericht is op deelname aan sport in de 
eigen wijk of kernii, 

- er bij verenigingen zorgen leven over de toekomstige deelname aan sport,  
- het budget voor het Sociaal Domein ruimer blijkt te zijn dan ten tijde van het vaststellen van het 

accommodatiebeleid bekend wasiii, waardoor ook de afgesproken lastenverdeling tussen 
verenigingen, gemeente en samenleving anders beoordeeld kan worden, 

- zowel ten tijde van het vaststellen van het accommodatiebeleid als bij recente onderhouds-
werkzaamheden, bij sportverenigingen het beeld bestaat dat de kosten van de onderhouds-
werkzaamheden te ruim ingeschat worden, 

 
roept het college op 

- de derde tranche van de verhoging van de solidariteitsbijdrage aan het accommodatiebeleid niet 
in rekening te brengen totdat de evaluatie van het accommodatiebeleid besproken is in de raad, 
het accommodatiebeleid indien nodig hiermee in lijn te brengen en de dekking te halen uit het 
overschot 2017iv en 

- in overleg te treden met de Sportadviesraad en de Kunst- en cultuuradviesraad met als doel al in 
2018 een zinvolle evaluatie van het accommodatiebeleid uit te voeren. 
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Toelichting: 
De solidariteitsbijdrage bedraagt € 46,70 per lid voor voetbal-, rugby-, softbal-, hockey- en atletiek-
verenigingen en € 21,- per lid voor handbalverenigingen. Door fasering in de inning van de solidariteits-
bijdrage, lopen de inkomsten geleidelijk op. 
 
Het niet innen van de derde tranche betekent dat (afgerond) per jaar € 211.000 – € 141.000 = € 70.000 
aan inkomsten niet ontvangen wordt. De motie betreft daarmee incidenteel € 140.000 euro (de jaren 
2018 en 2019) dat op andere wijze gedekt moet worden dan wel dat de omvang van het onderhouds-
fonds met dat bedrag ingekrompen wordt. 
 
Ter vergelijking: het incidentele overschot 2016 op het Sociaal Domein bedroeg € 2.900.000 en het 
structurele overschot op basis van de meicirculaire 2017 bedraagt circa € 1.000.000 per jaar. 
 

 2016 2017 2018 

Niet-handbal € 64.883 € 129.665 € 194.692 

Handbal € 5.572 € 11.133 € 16.716 

Totaal € 70.455 € 140.798 € 211.408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
i Tekst raadsvoorstel Inzet overschot sociaal domein 2016 en extra middelen sociaal domein meicirculaire 2017: 

“Ten aanzien van de harmonisatie van de tarieven binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzalen en 

gymzalen) loopt momenteel een inventariserend onderzoek. Op basis daarvan zullen wij in overleg met de 

stichtingen die binnensportaccommodaties beheren en de SportAdviesRaad Schagen (SARS) in het najaar met 

voorstellen komen hoe wij aan deze harmonisatie invulling wensen te geven. Vooralsnog reserveren wij hiervoor 

een bedrag van € 75.000 structureel met ingang van 2018.” 

ii Tekst begroting 2018: “In een duurzame en zelfredzame samenleving organiseren de inwoners zelf hun deelname 

en ontmoeting. Het gaat om deelname aan sport en activiteiten in hun wijk of kern. Het bevordert de leefbaarheid 

in deze wijk of kern. Hiervoor zijn accommodaties nodig.” 

iii Tekst begroting 2018: “De afgelopen jaren hebben we moeilijke keuzes moeten maken op het gebied van de zorg, 

sportvoorzieningen en cultuur. Deze keuzes maakten we om de accommodaties in stand te kunnen houden en zo 

bij te dragen aan de leefbaarheid in de kernen. De mei-circulaire laat zien dat er binnen het sociaal domein ruimte 

ontstaat om hierin wat verlichting aan te brengen en dat gaan we doen!” 

iv Het batig saldo komt op basis van de 2e tussenrapportage uit op € 212.000. 


