
Amendement voor de raadsvergadering van 15 februari 2022

Agendapunt : 25.

Onderwerp : huisvesting scoutinggroep Aquarius Dirkshorn

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 15 februari 2022;

Overwegende dat:

- als gevolg van de bouwkundige staat het clubhuis van de scouting Aquarius zich niet leent om 
door middel van groot onderhoud of andersoortige herstelmaatregelen in stand te worden 
houden;

- vervangende nieuwbouw is begroot voor € 365.238;
- de scouting hiervan 1/3, zijnde € 121.746 zal bijdragen;
- de wijze van financiering substantieel afwijkt van hetgeen is afgesproken in het 

accommodatiebeleid;
- de scouting een “harde” toezegging heeft van € 13.000;
- dat vanwege de veranderde financiële situatie er geen ruimte is voor een extra financiële 

investering door de gemeente.  

In aanmerking nemende dat:

- er slechts voor 10% zekerheid is over de eigen bijdrage;
- het verdere financieringsplan is gebaseerd op aannames;
- dat er na opdrachtverstrekking tot nieuwbouw geen weg terug is;
- dit tot gevolg kan hebben dat de gemeente verantwoordelijk is voor het gehele bedrag; 
- deze extra financiële ruimte in de gemeentelijke begroting ontbreekt.

Stelt ondergetekende voor om het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:

 wijzig punt 2 in punt 3;

en voeg een nieuw punt 2 toe:

2. de gemeente zal overgaan tot uitvoering als de scouting kan aantonen dat de eigen 
bijdrage voor 90% zeker is gesteld.

Fractie van D66 Schagen
mr F.N.J. Jansen  
fractievoorzitter

Toelichting

Het verenigingsgebouw van de scouting Aquarius is toe aan vervanging. De scouting in Schagen 
maakt geen onderdeel uit van het accommodatiebeleid. Binnen dit beleid geldt dat de gemeente 
slechts beperkt (1/3 deel) bijdraagt aan de instandhouding van accommodaties. De overige 2/3 dient 
de vereniging zelf te financieren. Het college stelt voor om een soort gelijke regeling toe te passen 
voor de scouting. Echte omdat de scouting geen inkomsten heeft uit een kantine wordt, in afwijking 
van het accommodatiebeleid, de gemeentelijke bijdrage niet op 1/3 maar op 2/3 gesteld. De scouting 
is verantwoordelijk voor 1/3. Hiermee wordt ongelijkheid gecreëerd met vergelijkbare instellingen met 
een maatschappelijk doel die een gebouw in eigendom hebben. Niettegenstaande het feit dat er 
vertrouwen is dat de scouting in staat is de eigen bijdrage te realiseren, blijft er een risico. Als er 
eenmaal opdracht is verstrekt tot de realisatie van een nieuw gebouw is er geen weg terug. De 
gemeente zal dan mogelijk aansprakelijk worden voor een nog groter aandeel dan de (al 
ongebruikelijke) 2/3. Dit vergroot de ongelijkheid ten opzichte van andere verenigingen. Dit is 
ongewenst en om die reden stellen indieners voor pas over te gaan tot opdrachtverstrekking als er van 
de zijde van de scouting meer zekerheid (90%) is over hun bijdrage.


