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INITIATIEFVOORSTEL 

Raadsvergadering 4 november 2013 

Onderwerp: Benoeming bemiddelaar voor oplossing problematiek Slot Schagen 

Ondergetekenden dienen hierbij een initiatiefvoorstel in. 

Inleiding en probleemstelling. 

Tijdens de raadsvergadering van 29 oktober 2013 heeft de meerderheid van de raad 

aangegeven het advies van het Memorandum Slot Schagen van de Commissie van Wijzen 

in hoofdlijnen over te nemen en een begeleider aan te wijzen om tot finale besluitvorming te 

komen. Over de hiervoor geraamde kosten van € 50.000, - echter ontstond een verschil van 

mening waardoor er geen raadsbesluit tot stand kwam. De oppositie partijen Senioren Partij 

Schagen. JESS, D66, Wens4u, SP en Duurzaam Natuurlijk Alternatief hebben tijdens de 

raadsvergadering aangegeven dat ze constructief mee willen denken. De oppositiepartijen 

willen hun verantwoordelijkheid nemen richting de burgers en belanghebbenden van het Slot 

Schagen en hebben een initiatief voorstel opgesteld. 

Beoogde maatschappelijke effecten 

Het wegnemen van de ontstane maatschappelijk onrust door het creëren van een situatie 

naar tevredenheid van alle betrokkenen. Een situatie die leidt tot behoud van de 

oorspronkelijke doelstelling waarin het Slot een, laagdrempelige, centrale plaats biedt voor 

het sociaal- en culturele leven in Schagen 

Wijze van aanpak 

De oppositiepartijen willen het ontstane probleem laten oplossen door een onafhankelijk 

bemiddelaar, een persoon die voldoende deskundigheid en autoriteit heeft om tot één of 

meerdere goede adviezen te komen.  

De bemiddelaar zal in gesprek gaan met alle partijen, zonder daarbij beperkende kaders 

mee te geven zoals gesteld in het memorandum van de Commissie van wijze mensen. Een 

juridische analyse van het dossier en een juridisch kloppend en toekomst bestendig advies 

behoren echter tevens tot de opdracht.  

De oppositie partijen hebben de heer Dr. Mr. Drs. P.J.J. van der Kruit bereid gevonden om 

als bemiddelaar op te treden. Zijn opdracht;  

- Creëer met betrokken partijen een situatie naar tevredenheid van alle 

betrokkenen. Een situatie die leidt tot behoud van de oorspronkelijke 

doelstelling waarin het Slot een, laagdrempelige, centrale plaats biedt voor het 

sociaal- en culturele leven in Schagen 
 

Hiervoor zal hij zal in gesprek gaan met alle direct betrokken partijen.  

De oppositie partijen willen nadrukkelijk dat er daarnaast ook gesproken wordt met besturen 

van organisaties en verenigingen die met regelmaat gebruik maken van het Slot Schagen.  
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Voor de opdracht aan de heer Van der Kruit zal het Memorandum Slot Schagen van de 

Commissie van Wijzen een basis vormen. Waarbij opgemerkt dat wij de daarin genoemde 

kernopdracht dat Het Slot in handen moet komen van één partij belemmerend vinden voor 

het proces om te komen tot de beste oplossing. Het gaat ons om de beste oplossing voor 

alle betrokken partijen. 

We verwachten van het bestuur van de Beheersstichting en Exploitatiestichting dat zij een 

constructieve bijdrage leveren om gezamenlijk te komen tot een voor alle partijen, 

aanvaardbare oplossing en dat zij gedurende dit proces eigen initiatieven bevriezen. 

De heer Van der Kruit zal tijdens openbare vergaderingen tussentijds informatie aan burgers, 

belanghebbenden, de gemeenteraad en het College van B&W geven. 

De eindrapportage zal ter beschikking gesteld worden aan de raad met het streven om de 

raadsvergadering van december tot finale besluitvorming te komen over de 

oplossingsrichting. 

Financiële gevolgen en dekking 

Voor de kosten voor de bemiddelaar wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 5.000, - 

exclusief BTW en deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien.  

De gemeente zal daarbij facilitaire middelen beschikbaar stellen zoals ruimte en een 

secretarieel medewerker voor de verslaglegging en ondersteuning bij het leveren van 

informatie en opstellen van rapportages.  

De Raad heeft voor de inhuur van de Commissie van Wijzen een besluit genomen. In het 

besluit is toen geen krediet beschikbaar gesteld. Om deze omissie op te lossen wordt tevens 

voorgesteld een bedrag van € 20.000, - beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de 

post onvoorzien. 

Ondertekening en namen: 

Namens de oppositie partijen Senioren Partij Schagen, JESS, D66, SP, Wens4u en 

Duurzaam Natuurlijk Alternatief. 

 

Perry Vriend   Hans Kröger   Frans Bas 

 

Jan Pjotr Komen  Merieke Bredewold  Friso Teerink 
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Raadsbesluit 

De Raad van de gemeente Schagen, 

Gelezen het initiatief voorstel van de Senioren Partij Schagen, JESS, D66, SP, Wens4u en 

Duurzaam Natuurlijk Alternatief d.d. 3 november 2013. 

Besluit: 

1. De heer Dr. Mr. Drs. P.J.J. van der Kruit aan te stellen als bemiddelaar voor het 

proces Slot Schagen. 

2. De opdracht die de bemiddelaar krijgt; ‘Creëer met betrokken partijen een situatie 

naar tevredenheid van alle betrokkenen. Een situatie die leidt tot behoud van de 

oorspronkelijke doelstelling waarin het Slot een, laagdrempelige, centrale 

plaats biedt voor het sociaal- en culturele leven in Schagen.’ 
3. Voor de kosten voor de bemiddelaar wordt een bedrag beschikbaar gesteld van € 

5.000, - excl. BTW voor de werkzaamheden om (in december) tot finale 

besluitvorming te komen.  

4. De gemeente zal daarbij facilitaire middelen beschikbaar stellen als ruimte en een 

secretarieel medewerker voor de verslaglegging, levering van informatie en 

ondersteuning bij het opstellen rapportages.  

5. De Raad heeft voor de inhuur van de Commissie van Wijzen een besluit genomen. In 

het besluit is toen geen krediet beschikbaar gesteld. Om deze omissie op te lossen 

wordt tevens voorgesteld een bedrag van € 20.000, - beschikbaar te stellen. 

6. De kosten genoemd onder de punten 3,4 en 5 ten laste brengen van de post 

onvoorzien. 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 4 november 2013. 

 

De Raad van de gemeente Schagen. 

 

Griffier      Voorzitter 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde   mevrouw M.J.P. van Kampen 


