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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 definitief ontwerp is klaar en de omgevingsvergunning is in december 2021 
aangevraagd. Het project ligt op planning al wordt er rekening gehouden met 
vertraging door gebrek aan grondstoffen en bouwmaterialen. Het project wordt 
in bouwteam uitgevoerd. Realisatie vindt plaats in 2022.

Sportcomplex 
Groenoord

De quick scan is volgens planning eind december opgeleverd. Het college buigt 
zich op korte termijn over de noodzaak om een vervolgonderzoek uit te voeren 
op meerdere aspecten. Hierbij moet men onder andere denken aan het 
behouden van het groene karakter van Groenoord, duurzaamheid en de 
maximale integratie sporthallen – clubgebouw. De gemeenteraad wordt medio 
februari via een RIM over het vervolgproces geïnformeerd.

Sport-, 
maatschappelijke, en 
culturele 
voorzieningen

Uitvoering 
coronasteun

Zoals vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 21 september 
2021, zullen de sport-, maatschappelijke-, kunst en cultuur organisaties binnen 
de gemeente Schagen ondersteund worden met een 2e periode van 
coronasteun. De periode van coronaondersteuning geldt van 1 oktober 2020 tot 
1 september 2021. De organisaties zijn in december 2021 aangeschreven om 
een aanvraag in te dienen voor ondersteuning. Het insturen van een aanvraag 
was mogelijk t/m 15 januari 2022. In totaal zijn er 30 aanvragen 
binnengekomen. Deze aanvragen worden op dit moment beoordeeld. 
Vervolgens zal dit ter besluitvorming worden voorgelegd aan het college. De 
ontwikkeling van de coronamaatregelen wordt nauwlettend in de gaten 
gehouden, zodat hier, indien noodzakelijk, op kan worden geanticipeerd met 
nieuw beleid en nieuwe besluiten.

Participatie

Cultuur

Financiën & Control
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