
Schagen

Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: nader onderzoek alternatieven nieuwbouw scouting Aquarius Dirkshorn

Agendapunt:  24

De raad van Schagen in vergadering bijeen op 16 december 2021.

Overwegende dat:

De scouting Aquarius in Dirkshorn heeft aangegeven dat;
- haar clubgebouw in slechte bouwkundige staat verkeerd;
- vervangende (grotere) nieuwbouw de voorkeur verdient;
- de gemeente is verzocht hier (aanzienlijk) financieel aan bij te dragen.

Naast de voorgestelde nieuwbouw er meerdere alternatieven zijn, te weten:
- herstel van de bouwkundige staat; 
- vervanging van het huidige clubgebouw door een (qua omvang) identiek gebouw.

Het college in de gemeenteraad van 15 februari 2022 aan de raad zal voorstellen een besluit te 
nemen over een subsidieverstrekking van (globaal) € 240.000 aan scouting Aquarius en dit in de 
oordeelsvormende vergadering van de raad op 23 januari 2022 als eerste aan de orde wil stellen.

Met de financiële middelen van de gemeente verantwoord moet worden omgegaan, zeker gelet op de 
huidige situatie.

De raad over een voorstel van het college gefundeerd moet kunnen beslissen waarbij alternatieven in 
beschouwing kunnen worden genomen.

In aanmerking nemende dat:
Een overzicht van de financiële gevolgen voor de genoemde alternatieven ontbreekt.

De gemeenteraad derhalve onvolledig is geïnformeerd.

Draagt de wethouder op:

1. Opdracht te geven aan een onafhankelijke deskundige een rapportage op te stellen waarin in 
ieder geval is opgenomen of herstel van de bouwkundige gebreken van het huidige clubgebouw 
van scouting Aquarius tot de mogelijkheden behoort en wat hiervan de financiële consequenties 
zijn.

2. Een offerte op te vragen voor de vervanging van het huidige clubgebouw door een gebouw van 
gelijke omvang.

en 

3. Dit voor de oordeelsvormende vergadering van 23 januari 2022 aan de raad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Schagen

F.N.J. Jansen
Fractievoorzitter.


