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Voorzitter, 
 
De JESS fractie heeft een aantal vragen: 
 

1.  Seksuele intimidatie 

Deze week is bekend geworden dat 12 % van de sporters te maken hebben gehad met 
seksuele intimidatie in meer of mindere mate.  
 

JESS wil graag van het College weten of zij van mening zijn dat hier een rol 
weggelegd is voor het gemeentebestuur?  

 
Hierbij zal je kunnen denken aan een ombudsman/ vrouw, dan wel een vertrouwenspersoon 
waar slachtoffers (of ouders van slachtoffers) zich kunnen melden. En deze personen 
begeleiden in het juridische en, als nodig, psychologisch traject. Dit zou natuurlijk ook 
kunnen gelden voor mensen die gepest worden. Het blijkt dus dat sportverenigingen en of 
scholen niet in staat zijn hier voldoende aan te doen.  
 

2. Duurzaamheid 

We hebben een drietal vragen die gaan over duurzaamheid. De problematiek van Groningen 
(samen) oplossen door versneld de gaswinning terug te kunnen draaien en we vragen 
daarnaast middels twee vragen om meer stimulering voor verenigingen en stichtingen om 
(versneld) iets te doen aan duurzaamheid. 
 
2A. JESS wil van het College weten of zij bereid zijn om versneld, vooruitlopend op 

het te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid en het bouwbesluit, beleid te maken 
dat bij alle nieuwbouw projecten geen aardgasleiding aangelegd wordt naar de 
woning (bedrijven). Hierdoor realiseren we dat er binnen de gemeente Schagen 
gasloos wordt gebouwd. 

 
JESS heeft een reactie gehad van de organisatie dat onze wensen, zoals we deze in een 
concept motie hadden geplaatst al worden gerealiseerd door de gemeente: 
• Over te gaan tot het invoeren van een gratis adviesmogelijkheid, bij voorkeur 

door lokale/ gecertificeerde regionale experts, over energiebesparing voor 
buitensport-/cultuurverenigingen/ dorpshuizen om zo te komen tot een verdere 
verduurzaming in Schagen; 

• dat we uit het sociaal domein budget beschikbaar stellen van € 20.000, -; 
• dat de gemeente subsidieert bij het plaatsen van zonnepanelen en/of 

aanbrengen van led verlichting en het College tijdig met een beleidsvoorstel 
komt. 

We begrijpen dat de € 20.000,- uit het sociaal domein niet noodzakelijk is. Maar de andere 
twee punten vinden wij wel van wezenlijk belang, wat ook weer is gebleken tijdens de 
themabijeenkomst duurzaamheid op 12 december j.l. 
Gezien het algemeen belang, kosten besparing voor de verenigingen en het bereiken van de 
duurzaamheidsdoelstellingen voor de gemeente, willen we dat de gemeente een actief 
beleid gaat voeren voor de uitvoering.  
   
2B. JESS wil graag van het College een actief communicatieplan om verenigingen 

en stichtingen, met een eigen accommodatie, te wijzen op de mogelijkheden 
voor een energie scan en subsidiemogelijkheden voor de realisatie van 
duurzaamheidsinvesteringen in en op hun accommodatie.  
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De landelijke overheid heeft ook een regeling voor sportverenigingen, Zij kunnen tot 2020 
gebruik worden gemaakt van 30% rijkssubsidie. Wanneer verenigingen het te investeren 
geld niet beschikbaar hebben, kan dan de gemeente dit voorfinancieren? Uiteraard geldt wat 
JESS betreft dit voorfinancieren ook voor andere verenigingen/stichtingen met een eigen 
accommodatie/ Gezien het te verwachten resultaat kunnen de verenigingen/stichtingen 
tegen een lage rente van de bezuiniging ook op redelijke termijn aflossen. 
  
2C       Kunnen verenigingen/stichtingen ter stimulans een lening afsluiten met een 

lage rente, waarbij de kosten van de rente en aflossing lager is dan de 
bezuiniging door de duurzaamheidsmaatregelen? 
 

 
3. Ontwikkelingen verkoop kerk op Plein in Petten 

Samen met de inwoners heeft de gemeente grote stappen gezet om een economisch impuls 
te geven aan het dorp. Helaas door externe omstandigheden ligt de verdere uitwerking van 
de structuurvisie stil. De effecten waren al zichtbaar gedurende de afgelopen zomerseizoen. 
We zien dat de ondernemers en de dorpsraad zich actief inzetten om op het plein meer 
activiteiten te organiseren met verschillende thema`s gedurende de komende zomerperiode. 
We zien daarbij ook dat ondernemers het moeilijk hebben in Petten.  
Om de ondernemers te ondersteunen en de activiteiten goed te kunnen organiseren, zal juist 
de kerk en de (horeca) mogelijkheden voor de kerk een belangrijke rol kunnen spelen. We 
hebben van dit College een activiteit gezien rondom de verkoop van het voormalige 
gemeentehuis van Harenkarspel om de economische mogelijkheden te stimuleren. Heeft het 
College ook plannen voor de kerk op korte termijn. Daarover willen we duidelijkheid voor de 
ondernemers, inwoners en toeristen van Petten. 
 

3. Wil het College een bijdrage leveren om de activiteiten te ondersteunen en 
daarmee zorgdragen dat de horecafunctie wordt gerealiseerd voor de kerk en 
dat de verkoopprijs wordt aangepast en/of de kerk wordt ‘verhuurd’, zodat de 
komende zomer er activiteiten rondom de kerk kunnen plaatsvinden? 


