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Amendement voor de raadsvergadering van 11 mei 2021 

Agendapunt : 19

Onderwerp : renovatie van sporthal de Multitreffer in ‘t Zand

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 11 mei 2021;

Overwegende dat:

het college voorstelt om bij te dragen aan de ver/nieuwbouw van de gymzaal in de sporthal de 
Multitreffer in 't Zand;
hiervoor een jaarlijkse bijdrage benodigd is van C 11.606,00 welke ten laste wordt gebracht van 
het accommodatiebeleid;
in het raadsvoorstel staat opgenomen dat in de reserve accommodatiebeleid geen rekening is 
gehouden met deze investering.

In aanmerking nemende dat:

de reserve accommodatiebeleid niet bestaat (zie ook RIM nr. 50, 29 april 2021);
dat met de genoemde reserve wordt gedoeld op de reserve buitensportaccommodatie;
dat deze reserve een ander doel heeft dan de instandhouding van binnensportaccommodaties;
dat het voor de zuiverheid gewenst is dat er geen vermenging plaatsvindt tussen beide vormen
van sportaccommodaties;
dat voor de reserve buitensportaccommodaties enerzijds jaarlijks een dotatie plaatsvindt vanuit de 
gemeente maar dat anderzijds deze reserve wordt gevuld door de solidariteitsbijdrage van de 
“veld-sporters”;
de Sportadviesraad Schagen bij navraag aan heeft gegeven dat “deze reserve is uitsluitend 
bedoeld voor de renovatie van sportvelden en niet de accommodaties"; 
in genoemde overleg de ambtenaren onderkennen dat het de voorkeur verdient een reserve 
binnensportaccommodatie te vormen, mede gelet op de (mogelijke) renovaties van diverse 
sporthallen in Schagen (waaronder: Groeneweghal, Spartahal en Waldervaarthal). 
de aanvullende financieringsvraag voor de verbouw van de sporthal de Multitreffer onder te 
brengen in deze nieuwe reserve.

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

Voeg toe nieuw punt 1.

1. Een reserve in te stellen voor de renovaties van de binnensportaccommodaties waarin met 
ingang van 1 januari 2021 C 11.606 wordt gestort;

Hernummer punt 1 en 2 in resp. nummer 2 en 3.

Wijzig (nieuw) nummer 2.c in:

2. c. een jaarlijkse last van C 11.606 beschikbaar te stellen voor verbouwing tot sportzaal in het
huidige pand en ten laste te brengen van de reserve binnensportaccommodatie.
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