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Afdeling Taakveld Onderwerp Toelichting

Samenleving

Sport Bouwprojecten Multitreffer ‘t Zand Op 11 mei 2021 heeft uw raad bouwkrediet beschikbaar gesteld voor de 
renovatie van de  gymzaal en een nieuwe sportzaal in de voormalige bibliotheek. 
Het college heeft de projectopdracht vastgesteld. Het voorlopig ontwerp (VO) is 
vastgesteld door het bestuur van Multitreffer en de voorbereidingen voor het 
verleggen van kabels en leidingen zijn getroffen. De plannen zijn voorgelegd aan 
CRK (Welstand). Het DO (definitief ontwerp) wordt nu gemaakt en de 
omgevingsvergunning wordt dit jaar aangevraagd. Het project ligt op planning: 
eind maart 2022 wordt gestart met de realisatie, oplevering oktober 2022.

Sport-, 
maatschappelijke, en 
culturele 
voorzieningen

Uitvoering 
coronasteun

De sport-, maatschappelijke-, kunst en cultuur organisaties binnen de gemeente 
Schagen zullen ondersteund worden met een 2e periode van coronasteun. Voor 
deze steun zijn criteria opgesteld voor de verzoeken om financiële bijdragen. 
Deze criteria zijn vastgesteld als nadere regels. De periode van 
coronaondersteuning geldt van 1 oktober 2020 tot 1 september 2021. Het 
beschikbaar stellen van de ondersteuningsbijdrage wordt gedekt uit het door de 
gemeenteraad vastgestelde budget hiervoor. De organisaties zullen nu worden 
aangeschreven om een aanvraag in te dienen. Met de aanvragen die wij terug 
ontvangen wordt de huidige situatie van de organisaties inzichtelijk. Vervolgens 
zal aan het college en de gemeenteraad een advies worden gegeven over de 
huidige situatie en vervolgacties. Gezien de recente aanscherping van de 
coronamaatregelen zal de ontwikkeling van de maatregelen nauwlettend in de 
gaten worden gehouden, zodat hier, indien noodzakelijk, op kan worden 
geanticipeerd met nieuw beleid en nieuwe besluiten.

KCARS en SARS - 
evaluatie

Met de KCARS en de SARS vinden binnenkort evaluatiegesprekken over de 
samenwerking met de gemeente plaats. Over de uitkomsten van deze 
gesprekken wordt u nader geïnformeerd.

Cultuur Writers Block Een eerste locatie voor de realisatie van street art lijkt gevonden te zijn: het 
bestuur van Stichting Markt 18 heeft aangegeven te willen meewerken aan het 
doel van het project. Zij stellen de hellingbaan aan de zijkant beschikbaar en de 
gevel links van de ingang van het voormalige gemeentehuis (aan de voorzijde). 
Het bestuur geeft aan dat deze muur eerst gestuukt moeten worden om hem 
geschikt te maken. Writers Block voorziet ditzelfde, omdat er weinig kunstenaars 
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zijn die hier een werk op kunnen aanbrengen en het anders erg beperkt wordt 
tot hele grafische/abstracte werken. 
De kunstcommissie heeft inmiddels de locatie van een positief advies voorzien. 
In week 46 vindt een afspraak met het bestuur plaats waarin 2 kunstenaars 
worden voorgelegd. De gekozen kunstenaar gaat vervolgens aan de slag met 
een ontwerp, welke zowel aan de kunstcommissie als het bestuur wordt 
voorgelegd alvorens wordt gestart met de realisatie. 

Een tweede locatie betreft de zijgevel van een pand in Noord. De huurder van dit 
pand is inmiddels ook akkoord.

Writers Block neemt de lead in de verdere organisatie voor zowel Markt18 als de 
tweede locatie, van het vastleggen van de locatie en het contracteren van de 
kunstenaar, tot het zorgdragen voor de productie, marketing en administratieve/
contractuele zaken. 

De planning is momenteel onduidelijk. Zodra een locatie definitief is, vindt 
realisatie en oplevering binnen ca. 6-10 weken daarna plaats.


