
                                

 

                

Motie voor de raadsvergadering van 3 februari 2015 
 

Agendapunt  :  

 

Onderwerp : accommodatie beleid 

 

 

Aan de raad, 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

 

Overweging/constatering: 

- De meerjarenvisie 2014 - 2018 aangeeft, wat betreft de kaders, het gemeentelijk 

aandeel in de financiering en exploitatie van accommodaties te willen verminderen 

door o.a meer financiële verantwoordelijkheid bij de organisaties en gebruikers neer 

te leggen. 

- De instandhouding van maatschappelijk vastgoed noodzakelijk is. 

- Aangegeven is door de verenigingen dat het  zelf duurzaam in stand houden van het 

eigen maatschappelijk vastgoed, het einde betekent van veel verenigingen. 

- Met name kleine verenigingen worden geconfronteerd met een hoge mate van 

financiële onzekerheid. 

- Het grootonderhoud geen sloopkogel mag worden, die de vrijwilligers ontmoedigt. 

 

 

Verzoekt: 

- Het College de mogelijkheid te onderzoeken samen met de instellingen en 

verenigingen met een accommodatie in de gemeente Schagen tot het invoeren van 

een ‘solidariteitsfonds’, dat door de gemeente kan worden benut voor groot 

onderhoud bij verenigingen.   

Hierin stort elke vereniging of instelling per lid , per jaar, een X bedrag (b.v 10,- a 15,-  

euro) 

- Hiervoor een beheerdersbestuur in het leven te roepen. 

Dit beheerdersbestuur stelt in samenspraak met de SARS en KCARS vast wanneer en 

voor wat het solidariteitsfonds wordt benut, dus helder en transparant. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Toelichting: 

- De kans is groot dat het oorspronkelijke voorstel van het college tot rechtsongelijkheid 

tussen verenigingen leidt. De ene accommodatie wordt bijvoorbeeld overgedragen 

met een gewone CV-ketel, de andere met een HR-ketel. 

- Door een ‘solidariteitsfonds’ is het niet nodig het maatschappelijk vastgoed over te 

dragen. 

- Door een ‘solidariteitsfonds’ is er straks een buffer waar ook evt onvoorziene zaken als 

een defecte ketel uit betaald kunnen worden, zonder onderscheid te maken. 

- Door een ‘solidariteitsfonds’ is het mogelijk, om over te gaan tot het verlenen van de 

benodigde bijdrage, zonder dat er gelijk een financiële bijdrage van de gemeente 

noodzakelijk is.  



                                                                         

  

- Ook kleinere verenigingen of instellingen kunnen zo indien nodig rekenen op hulp. 

- Met het solidariteitsfonds wordt een aanzienlijke besparing voor de gemeente 

Schagen gerealiseerd. 

 

Het beoogde effect van het solidariteitsfonds is het sportieve en culturele leven in 

onze gemeente betaalbaar en overeind te houden. 

 

 

Namens de Wens4U-fractie, 

 

M. Bredewold, fractievoorzitter 

 

 

Namens de D66-fractie, 

J.M. Kalff, fractievoorzitter 

 


