
Registratienr. 14.116752  KARINA  Raadsvoorstel en -besluit 

*14.116752*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 5 
 

 

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 Karin van der Arend / registratienr.:  

18 november 2014 

K. van der Arend 

0224 – 210581  

Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen 

Sociaal Domein 

14.116752 

 

 

Samenvatting 

De kaders geformuleerd in de nota raken het totale maatschappelijke vastgoed, de mate waarin kan 

verschillend zijn. De nota biedt kaders/uitgangspunten op basis waarvan de komende maanden en in 

2015 in gesprek gegaan kan worden met besturen, exploitanten en verenigingen met als doel te 

komen tot gezamenlijk gedragen deelprogramma’s of projecten.  

 

Uiteindelijk wil de gemeente samen met de verenigingen, besturen en exploitanten komen tot een 

bestand aan accommodaties dat ook in de komende jaren bijdraagt aan het realiseren van de 

gemeentelijke doelen. 

 

Voorgesteld besluit 

Voorgesteld wordt: 

1. De 'Nota beantwoording inspraakreacties Kadernota accommodatiebeleid gemeente 

Schagen', vast te stellen. 

2. De eis in de Meerjarenvisie 2014-2015 dat bij privatisering de accommodatie eerst in kwalitatief 

goede staat van onderhoud moet zijn (gebracht) voor de sportvelden,  los te laten. 

3. De Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, vast te stellen. 

 

Financiële gevolgen 

Met de kaders binnen de nota verwacht het college de gestelde bezuiniging van in totaal 

€ 405.000 op het totale maatschappelijk vastgoed, te realiseren. Daarnaast verwacht het college de 

sportvelden duurzaam in stand te houden door het totale onderhoud inclusief de 

vervangingsinvesteringen/renovaties  over te dragen aan de verenigingen.  

 

Aanleiding 

De gemeente Schagen kent een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijk vastgoed. Het in 

standhouden, beheren en exploiteren van dat maatschappelijk vastgoed is in de voormalige 

gemeenten op verschillende manieren vormgegeven en moet op elkaar worden afgestemd.  

 

Raadsvoorstel 
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Naast deze harmonisatie van het accommodatiebeleid staat de gemeente Schagen ook voor een 

bezuinigingstaakstelling van € 405.000, welke in 2018 gerealiseerd moet zijn. Harmonisatie volstaat niet: 

serieuze keuzes over inzet van de beperkte middelen moeten worden gemaakt. Om dit te realiseren 

moet het accommodatiebeleid ook geïnnoveerd worden.  

 

In januari 2014 is gestart met de ontwikkeling van een accommodatiebeleid voor de gemeente 

Schagen dat voortvloeit uit de vastgestelde Meerjarenvisie 2014-2018 en de daarin opgenomen 

doelstellingen en resultaten.  

 

De Meerjarenvisie 2014-2018 stelt dat:  

Sportaccommodaties, zwembaden, kinderboerderijen, verenigingsgebouwen dorpshuizen etc. deels 

zijn geprivatiseerd.   

 

De maatregelen die hieruit voortvloeien zijn:  

Het gemeentelijke aandeel in de financiering en exploitatie van accommodaties verminderen door:  

 Meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij organisaties en gebruikers. 

 Zelf doen als gemeente, dan wel overlaten aan de markt. 

 De dichtheid en versnippering van accommodaties herijken. 

Als sprake is van privatisering geldt dat onder de voorwaarde dat de accommodatie eerst in 

kwalitatief goede staat van onderhoud moet zijn (gebracht).  

Te bereiken resultaat in 2018: 80% van de haalbare situaties zijn geprivatiseerd. 

 

In februari 2014 is een projectopdracht geformuleerd en ter kennisname voorgelegd aan de 

commissie Samenleving om te komen tot een Kadernota accommodatiebeleid.  

 

De Kadernota zoals nu voorligt, is met input van het veld tot stand gekomen. Aan u als raad om deze 

Kadernota vast te stellen op basis waarvan verdere uitvoering aan het accommodatiebeleid kan 

worden gegeven.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Gemeente Schagen kent een groot accommodatiebestand bestaande uit dorpshuizen, sporthallen, 

sportvelden, culturele en welzijnsaccommodaties. Door de voormalige gemeenten zijn verschillende 

afspraken gemaakt rondom de exploitatie, subsidiëring en het eigendom van het gemeentelijk 

vastgoed: welzijn, cultuur en sport. De gemeente moet hier eenheid in aanbrengen. Van 

kostendekkende huur is geen sprake. In veel gevallen is er sprake van verkapte subsidiëring of 

gemeentelijke inzet voor het verzorgen van onderhoud en/of het financieren van 

vervangingsinvesteringen en renovaties.  

 

Ook wil de gemeente Schagen dat de inwoners meer de verantwoordelijkheid nemen voor de 

instandhouding van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Door ons 

gezamenlijk in te zetten met de verenigingen, besturen en exploitanten, waarbij de rol van de 

gemeente beperkt blijft tot ondersteunen en faciliteren, zullen we in staat zijn de accommodaties die 

belangrijk zijn in de gemeente, te behouden. Dit zal gerealiseerd moeten worden met minder 

gemeentelijke financiële middelen omdat de bezuinigingen waar de gemeente voor staat, ook het 

accommodatiebeleid raken.  

 

2. Argumenten 

Besluitpunten 1 en 3: De kadernota is met input van het veld tot stand gekomen. De inspraakreacties 

geven geen aanleiding de nota aan te passen. Veel van de inspraakreacties worden meegenomen 

bij de verdere uitwerking van de kaders waarover met de verenigingen overleg wordt gevoerd. De 

resultaten worden verwerkt in een uitvoeringsprogramma dat ter vaststelling wordt voorgelegd aan 

uw raad.  

 

Besluitpunt 2  

De besluitvorming van ons college van 30 september 2014 verwoord in de brief van 2 oktober 2014 

aan de verenigingen is doorgevoerd in de Kadernota in de paragrafen 5; 7,3; 7,7; 9,1 en 9,2.  
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Op grond van het besluit van 30 september 2014  moet onderzocht worden of naast het dagelijks 

onderhoud ook het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen/renovaties van de sportvelden 

wordt overgedragen aan de verenigingen.  

Hiertoe is besloten omdat er voor vervangingsinvesteringen/ renovaties van de sportvelden geen 

bedrag is opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze bedragen werden tot op heden gedekt uit de 

algemene reserves en financiële meevallers.  

 

Vooralsnog is het niet mogelijk een structureel bedrag te reserveren voor vervangingsinvesteringen/ 

renovaties. Ook het ad hoc financieren van vervangingsinvesteringen/renovaties is niet mogelijk, 

omdat de beschikbare middelen zijn uitgeput. Bovendien zijn geen opbrengsten te verwachten uit 

grondverkoop of andere activiteiten.  

 

Alvorens een definitief besluit te nemen over overdracht van groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen/renovaties wordt in de eerste maanden van 2015, mede in samenspraak 

met de verenigingen, op de volgende onderdelen nader onderzoek gedaan:  

 

 Vergroten van de zelfwerkzaamheid en de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de 

verenigingen. Waarbij, naast het dagelijks onderhoud, ook  het groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen/ renovaties worden overgedragen aan de verenigingen. 

 

 Omdat het totale onderhoud van de sportvelden in handen van de verenigingen komt, 

worden de sportvelden geprivatiseerd, met recht van terugkoop als de sportvelden niet meer 

als zodanig wordt gebruikt. Met andere woorden: de vereniging krijgt de velden niet alleen in 

eigen beheer, maar de vereniging wordt ook zelf eigenaar van de velden. De eis uit de 

Meerjarenvisie, dat het onderhoud kwalitatief goed moet zijn voordat geprivatiseerd wordt, 

wordt losgelaten voor de sportvelden. 

 

 Indien privatisering van de sportvelden onmogelijk is, wordt een kostprijsdekkend tarief 

vastgesteld voor de verhuur van de sportvelden. 

 

Daarnaast wordt onderzocht welke bijdrage vanuit de gemeente mogelijk is voor de 

vervangingsinvesteringen/renovaties van de sportvelden.  

 

Door de verenigingen wordt nu een huurbedrag per veld betaald. Bij privatisering of 

kostprijsdekkende huur worden de nu betaalde huren tegen het licht gehouden en zo nodig 

aangepast.  
 

Implementatie  

Na het onderzoek op bovengenoemde punten, zal naar verwachting voor de zomer 2015 een besluit 

genomen worden over de privatisering dan wel het berekenen van een kostprijsdekkende huur voor 

de sportvelden.    

Gedurende de onderzoeksperiode en de periode van implementatie (ongeveer twee jaar) wordt 

geen subsidie verstrekt voor vervangingsinvesteringen/renovaties voor de sportvelden. 

 

Per 1 januari 2016 worden de sportverenigingen al verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.  

 

Besluitvorming raad  

In de komende maanden vinden er gesprekken plaats met de verschillende besturen, exploitanten 

en verenigingen over de gevolgen van de kaders. Dit zal leiden tot een aantal deelprogramma’s en 

projecten  die vertaald naar een uitvoeringsprogramma, aan uw raad rond de zomer ter vaststelling 

wordt voorgelegd.  

 

 

3. Financiën 

Binnen de gestelde kaders in de nota verwacht het college de gestelde structurele bezuiniging van in 

totaal € 405.000 op het totale maatschappelijk vastgoed, te realiseren. Daarnaast wordt verwacht de  

sportvelden duurzaam in stand te houden door het groot onderhoud en de 
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vervangingsinvesteringen/renovaties over te dragen aan de sportverenigingen en de velden te 

privatiseren dan wel een kostprijsdekkende huur te vragen.  

Met de uitwerking van de kaders in de komende maanden moet duidelijk worden hoe de 

bezuinigingen per vereniging/accommodatie ingevuld gaan worden. Een en ander wordt vertaald in 

een deelprogramma’s of projecten.  

 

4. Risico's 

Tot 2017 worden de buitensport accommodaties niet gerenoveerd. De normen die bonden stellen 

voor het spelen van een wedstrijd zijn niet alleen gebaseerd op gevaar maar ook op 

bespeelbaarheid. Dit maakt dat een sportveld vanuit het kader veiligheid nog kan voldoen, maar 

vanuit de normen van de betreffende bond geen wedstrijden op gespeeld mogen worden. Er 

bestaat hierdoor een kans dat één of meerdere verenigingen de komende jaren een capaciteit 

probleem krijgen als de bond een veld afkeurt voor wedstrijden. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

- Concept Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, ‘Samen gaan we voor een 

toekomstigbestendig accommodatiebeleid’, d.d. 18 november 2014 

- Nota beantwoording inspraakreacties Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen 

versie 18 november 2014 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Samenleving d.d. 4 december  2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

 

4. De 'Nota beantwoording inspraakreacties Kadernota accommodatiebeleid gemeente 

Schagen', vast te stellen. 

5. De eis in de Meerjarenvisie 2014-2015 dat bij privatisering de accommodatie eerst in kwalitatief 

goede staat van onderhoud moet zijn (gebracht) voor de sportvelden,  los te laten. 

6. De Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen, vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Raadsbesluit 


