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  Raadsvergadering van Datum_raadsvergadering  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

Datum_collegebesluit 

REFNUMBER 

Onderwerp 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.Datum_collegebesluit, nr. 

Nummer_raadsvoorstel;  

 

gezien het advies van de Naam_raadscommissie d.d. Datum_raadscommissie;  

 

 

besluit: 

Het accommodatiebeleid 2021-2026 vast te stellen, waarbij het beleid zoals dat in 2015 is vastgesteld 

wordt gehandhaafd en waarop de volgende wijzigingen worden doorgevoerd: 

 

Dorpshuizen, wijk-, jeugd- en culturele gebouwen 

1. Met de dorpshuizen en jeugdcentra is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld dat als basis 

dient voor renovatie van de gebouwen; 

2. De bijdrage van de gemeente aan de renovatie is maximaal een derde van de 

noodzakelijke kosten voor zover middelen in het renovatiefonds beshikbaar zijn; 

3. De gemeente verhoogt de jaarlijkse bijdrage in het renovatiefonds van € 40.000 naar € 78.659; 

4. De dorpshuizen komen in aanmerking voor een exploitatiebijdrage op basis van het 

percentage van totale kosten voor onderhoud minus de liquide middelen, waarvoor de 

gemeente jaarlijks budget beschikbaar stelt van maximaal € 230.044. 

 

Buitensport 

1. Het meerjarenonderhoudsplan is herijkt en vormt de basis voor renovatie van de velden; 

2. De gemiddelde jaarlijkse lasten bedragen € 564.464; 

3. De bijdrage van de verenigingen wordt vastgesteld op €128.654; 

4. De bijdrage van de gemeente verhoogt van € 354.967 naar € 417.810 p.j.; 

5. De verhouding wordt daardoor 23,54% voor de verenigingen en 76,46% voor de gemeente; 

6. Voor de bijdrage van de verenigingen wordt onderscheid gemaakt op grond van 

afschrijvingstermijnen van de velden. De bijdrage per lid voor de verenigingen wordt 

gehandhaafd op € 31,10 en voor de handbalverenigingen op € 13,99; 

7. De bijdrage van de verenigingen wordt berekend op basis van het aantal leden dat 

daadwerkelijk gebruik maakt van de accommodatie; 

8. Het ledenaantal is bepaald in december 2019; 

9. Een keer per vier jaar wordt bekeken of aanpassing van de afspraken en 

financieringssystematiek nodig of wenselijk is, te beginnen in 2026. 

 

Veldverlichting 

1. De lichtmasten worden op basis van een jaarlijkse inspectie onderhouden; 
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2. De kosten van onderhoud en vervanging zijn onderdeel van het meerjarenonderhoudsplan 

voor de buitensport; 

3. De gemeente neemt het eigendom van de lichtmasten over van de vereniging op het 

moment dat vervanging ervan nodig is. Dit geldt alleen voor de lichtmasten die nu in 

eigendom zijn van de vereniging. 

 

Harmonisatie huurtarieven binnensport 

1. Met de binnensportexploitanten zal de komende jaren geleidelijk worden gewerkt aan 

harmonisatie van de huurtarieven voor de gebruikers van de accommodaties. 

 

Financiële gevolgen 

• De indicatieve toename van de bedragen zijn als volgt meegenomen in de 

begrotingsvoorstellen: 

o Dorpshuizen    € 125.266 

o Buitensport, incl. veldverlichting  €   62.843 

Totaal     € 188.109 

Dekking uit portefeuille sport en cultuur    -/-  €   25.000 

Resteert extra te begroten   € 163.109 

 

Het bovengenoemde bedrag is reeds meegenomen in de begroting 2021 en meerjarenraming. 

 

 

• De definitieve bedragen worden aangereikt bij de stukken voor besluitvorming op 15 december 

2020 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: Datum_raadsvergadering. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

GRFFIER 

voorzitter 

 

 

 

MANAGER 

 

 

 


