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Nota beantwoording inspraakreacties Kadernota accommodatiebeleid gemeente Schagen  

Versie 18 november 2014 

 Inspraak door  Datum 

indienen 

Reacties samengevat  Antwoorden 

1. Handbal Hollandia T 

 

6-10-2014 

 

De vereniging schept de putten leeg, maar het 

jaarlijks uitzuigen en doorspoelen van de putten is een 

taak van de gemeente. 

 

Het groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen/renovaties worden 

overdragen aan de verenigingen, waaronder 

ook het uitzuigen en doorspoelen van de 

putten. Zolang de verenigingen de putten 

goed leegmaakt, is uitzuigen en doorspoelen 

niet of in mindere mate nodig.  

 Handbal Hollandia T 

 

 Binnen de gemeente Schagen moeten voor de 

sporthallen dezelfde huurtarieven gehanteerd 

worden. 

 

De mogelijkheid en wenselijkheid van 

uniforme uurtarieven van de sporthallen en –

sportzalen wordt onderzocht bij de verdere 

uitwerking van de kaders van het 

accommodatiebeleid.  

 Handbal Hollandia T 

 

 Al jaren lopen we tegen het probleem aan dat de 

verenigingen met de meeste leden ook de meeste 

uren krijgen. Hier kampen we al jaren mee. 

 

Overdag staan verschillende sporthallen, -

zalen en gymzalen leeg. In de avonduren is er 

een tekort aan ruimten. Het is aan de 

exploitanten en de verenigingen gezamenlijk 

om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de 

beschikbare ruimte.  

 Handbal Hollandia T 

 

 De gemeente Schagen moet collectieve inkoop van 

energie meer mogelijk maken. 

Het faciliteren van gezamenlijke energie 

inkoop is geen kerntaak van de gemeente en 

is strijdig met de Wet Markt en Overheid (de 

gemeente kan en mag geen contracthouder 

zijn). De gemeente is bereid, daar waar 

mogelijk ondersteuning te bieden in deze. De 

stichtingen en/of verenigingen dienen hierin 

het initiatief te nemen en zich te verenigen. 

2. Beheersstichting 

Nieuwe Nes  

 

29-09- 

2014 

De verlaging van de subsidies raakt onbedoeld het 

voortbestaan van de Nieuwe Nes.  

Door het nieuwe subsidiebeleid ontvangen  

verenigingen minder subsidie waardoor ze niet meer in 

Naast het accommodatiebeleid heeft ook het 

subsidiebeleid gevolgen voor de exploitanten, 

besturen en beheerders van de 

accommodaties. Of verenigingen met het 
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staat zijn de huur te betalen en de huur moeten 

opzeggen.  

Een sluitende exploitatie is voor de Nieuwe Nes dan 

niet meer mogelijk. Uitbreiding van inkomsten is niet 

mogelijk omdat alle faciliteiten volledig worden 

verhuurd. Er wordt uitsluitend gewerkt met vrijwilligers.  

verlagen van de subsidie de huur moeten 

opzeggen, moet de toekomst uitwijzen. 

Immers, verenigingen kunnen ook andere 

bronnen aanboren waardoor de huur kan 

worden voortgezet.  

 

3. Algemeen 

Dorpsbelang 

‘Oudesluis’ 

 

 

24-10-2014 Ten opzichte van de totale uitgaven voor de 

zwembaden € 639.841 ontvangt het Zwembad in 

Oudesluis een zeer geringe subsidie € 7.500.  

Dit is nog geen 1,2% van het totaal. 

 

Het Zwembad Oude Sluis moet als “uitstekende 

voorbeeld van zelfwerkzaamheid en 

burgerparticipatie” blijven bestaan. Vele vrijwilligers 

zetten zich hiervoor in en is belangrijk voor Oude Sluis. 

Kleine kernen moeten extra gesteund worden. Zo ook 

bij de zwembaden. 

Kennis genomen van de inbreng van het 

Algemeen Belang ’Oudesluis’ en wordt 

betrokken bij de uitwerking van de Kadernota.  

 

 

  

4. Wmo adviesraad 

Schagen 

6-11-2014 De stapeling van effecten door de bezuinigingen zijn 

ongewenst. Naast korting op subsidies worden 

verenigingen in grotere mate belast met de 

instandhouding van hun accommodaties.  

Naast het accommodatiebeleid heeft ook het 

subsidiebeleid gevolgen voor de exploitanten, 

besturen en beheerders van de 

accommodaties. Welke effecten dit heeft 

voor de exploitanten, bestuurders en 

beheerders, moet de toekomst uitwijzen. 

Immers, ook andere bronnen kunnen worden 

aangeboord waardoor de accommodaties in 

stand gehouden kunnen worden.  

 Wmo adviesraad 

Schagen 

 Ongewenste reductie in het sportaanbod moet 

worden voorkomen. 

Dit standpunt wordt ondersteund. In de te 

voeren discussie moet worden vastgesteld 

welk sportaanbod gewenst is en welke zoveel 

mogelijk behouden moet blijven.  

 Wmo adviesraad 

Schagen 

 Kadernota biedt een goede inventarisatie maar geeft 

nog geen beleid weer. Zodra beleid geconcipieerd is, 

wenst de Wmo adviesraad daarover te adviseren.  

Het komend jaar vinden er (individuele) 

gesprekken plaats met de verenigingen over 

de kaders zoals verwoord in de Kadernota. De 

gevolgen van deze kaders voor de 

verenigingen zullen verwoord worden in een 

uitvoeringsprogramma dat voor advies wordt 



3 
 

voorgelegd aan de adviesraden, waaronder 

de Wmo adviesraad.  

5. VV ‘Oudesluis’  3-11-2014 De verenigingen worden geacht hun terreinen zelf te 

onderhouden. In de kadernota staat dat de 

accommodatie in goede staat moet worden 

gebracht alvorens dit over te dragen. VV ‘Oudesluis’ 

geeft een geprioriteerd aantal punten aan die 

onderhoud behoeven en welke toezeggingen in het 

verleden zijn gedaan.  

Voordat overdracht kan plaatsvinden moeten deze 

zaken aangepakt worden.  

College heeft besloten om de sportvelden in 

de huidige staat over te dragen; renovaties 

vooraf dan wel het beschikbaar stellen van 

een zogenaamde ‘bruidsschat’ is hiermee 

losgelaten.  

6. Zwembad Waarland 27-10-2014 -In het coalitieakkoord staat dat de zwembaden in 

stand gehouden moeten worden. 

-op accommodatiebeleid moet 15% bezuinigd 

worden, maar op de zwembaden wordt 30% 

bezuinigd 

-er is veel onderhoud te verwachten aan de 

zwembaden  

-in de Kadernota staat dat de gemeente geen 

exploitatievergoeding wil geven aan 

buitenzwembaden hetgeen een bezuiniging van 

100% betekent.  

Deze punten zijn in tegenspraak. Zwembad Waarland 

wil bezuinigen maar dan in verhouding, rond de 15%. 

De gemeente wenst de zwembaden in stand 

te houden. Om dit te realiseren doet de 

gemeente een beroep op de vrijwillige inzet 

van inwoners zodat met vereende krachten 

de zwembaden in stand kunnen blijven.  

 

De totale bezuiniging van € 405.000 op het 

totale accommodatiebeleid vraagt om 

keuzes waarbij ook zwembaden geraakt 

kunnen worden.  

 Zwembad Waarland 3-11-2014 Sprake van veel zelfredzaamheid door de inzet van 

vele vrijwilligers. Zonder exploitatiesubsidie kan 

zwembad Waarland het niet redden agv de 

regelgeving (chloorgebruik, legionella, afvalwater, 

etc)  

 

Zwembad draagt bij aan de leefbaarheid van het 

dorp. Het zwembad bevordert het bewegen van met 

name jeugd en ouderen.  

Voor relatief kleine gemeentelijke bijdrage € 2,- per 

bezoeker per jaar (16.000 in 2014) kunnen mensen nu 

lekker bewegen. 

Kennis genomen van de inbreng van het 

zwembad Waarland en wordt betrokken bij 

de uitwerking van de Kadernota. 
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7. Dorpsraad Dirkshorn 

e.o.  

28-10-2014 De gesuggereerde overgang van leefbare dorpen 

naar woonbare dorpen vraagt om toelichting.  

Hoe worden de consequenties verdeeld over de 

diverse leefgemeenschappen? 

 

De wijzigingen in het accommodatiebeleid kunnen 

ertoe leiden dat ‘verenigingslandschap’ in de dorpen 

gaat veranderen. Dit heeft invloed op de gehele 

leefbaarheid in de dorpen. 

De verschuiving van Leefdorp naar Woondorp 

betreft een ontwikkeling die in sommige 

kernen speelt en ook herkend wordt, zeker als 

het gaat om jongeren en hun bereidheid om 

voor hun activiteiten te reizen.  

 

Als de inwoners van dorpen zelf met vereende 

krachten energie steken in het dorp, wordt 

voorkomen dat een Woondorp ontstaat. 

Inwoners hebben daar zelf het meeste invloed 

op. Waar mogelijk kan de gemeente binnen 

de kaders van de nota, faciliteren.  

 Dorpsraad Dirkshorn 

e.o. 

28-10-2014 Dorpsraad wil in gesprek met gemeente en legt het 

initiatief daartoe bij het college.  

Als de dorpsraad Dirkshorn e.o. een gesprek 

wenst met het college, kunnen zij daartoe het 

initiatief nemen. Dit conform de afspraken 

zoals verwoord in de brief van 30 april 2014 

aan de dorpsraden en wijkpanels.  

8. Scagon Theater 4-11-2014 Wrang om in een tijd van discussie over afschaf van 

subsidies een OZB aanslag van € 1.600 te ontvangen.  

De gemeente heeft de verplichting om OZB te 

heffen over gebruik van een onroerende zaak 

zoals niet-woningen, hierover kunnen 

individueel geen afwijkende afspraken 

worden gemaakt. 

9. Samenwerkende 

bonden van 

ouderen Schagen 

4-11-2014 Verenigingen die huren bij SBOS worden 

geconfronteerd met een lagere subsidie en forse 

huurprijsverhoging. Het is zeer onzeker of zij blijven 

huren. 

 

De resultatenrekening vertoont de laatste jaren een 

negatief saldo. Eerder geplande huurverhoging 

leverde veel commotie op, tot in de pers. Er zijn dus 

grenzen aan onze draagkracht.  

Naast het accommodatiebeleid heeft ook het 

subsidiebeleid gevolgen voor de exploitanten, 

besturen en beheerders van de 

accommodaties. Of verenigingen met het 

verlagen van de subsidie de huur moeten 

opzeggen, moet de toekomst uitwijzen.  

10. Stichting Dynamisch 

Dirkshorn 

6-11-2014 Het gegeven dat het in dit stadium lastig is om voor 

iedere verenigingen de gevolgen van het 

accommodatiebeleid op middellange en lange 

termijn aan te geven, dwingt een ieder om in goed 

overleg dit vraagstuk te bezien en de burger te 

Het belang van goed overleg om gezamenlijk 

met verenigingen en inwoners tot gedragen 

oplossingen te komen, wordt volledig 

onderschreven. Het komend (half) jaar zal 

daartoe op verschillende niveaus tussen de 
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betrekken bij het vinden van oplossingen.  verenigingen onderling en de gemeente 

overleg plaatsvinden.  

 Stichting Dynamisch 

Dirkshorn 

6-11-2014 Het uitgangspunt om burgers meer te betrekken en 

verantwoordelijk te maken voor zijn leefomgeving, 

moet terugkomen in flankerend beleid.  

Dit wordt onderschreven ook vanuit andere 

beleidsterreinen binnen de gemeente en 

vormt de basis van de Meerjarenvisie. 

 Stichting Dynamisch 

Dirkshorn 

6-11-2014 Middelen moeten worden overgemaakt aan het 

georganiseerde verenigingsleven, die zelf met de 

aangesloten leden kan beslissen over de aanwending. 

Op grond van de subsidieverordening en het 

voorstel voor het nieuwe stelsel is het niet 

mogelijk een beschikking voor 

subsidieverlening te richten aan Stichting 

Dynamisch Dirkshorn (SDD). De 

subsidiebeschikking sturen wij altijd aan de 

subsidieaanvrager. Wel is het mogelijk dat de 

verenigingen die in aanmerking komen voor 

subsidie, de gemeente een machtiging sturen 

om het geld dat vermeld is in de beschikking 

over te maken aan SDD. Zo geven wij u het 

vertrouwen samen met de verenigingen 

inhoud te geven aan uw doelstelling: de 

samenwerking tussen de verenigingen 

bevorderen en zelf met de aangesloten 

verenigingen beslissen over de aanwending 

van de middelen, zodat de inwoners zelf hun 

directe omgeving op het gebied van kunst, 

cultuur, recreatie en sport kunnen inrichten. 

Over de uitvoering gaan wij graag met u in 

gesprek.  

 

Het is aan de verenigingen zelf om te zorgen 

dat zij een machtiging afgeven aan de 

gemeente om het geld over te maken aan 

SDD.  

De verenigingen blijven zelf verantwoordelijk 

om aan te tonen dat de subsidie is besteed 

aan het doel waarvoor deze is verstrekt.  

11. Dorpshuizen:  

Waarland, St 

21-10-2014 Dorpshuizen moeten in aanmerking komen voor 

activiteitensubsidie of er moet een afzonderlijke 

Zolang zij zelf geen activiteiten organiseren, 

kan er geen beroep worden gedaan op 
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Maarten, Dirkshorn, 

Warmenhuizen, 

Tuitjenhorn, St. 

Maartensbrug, 

Callantsoog, Stroet 

bepaling opgenomen worden die subsidiering van 

dorpshuizen mogelijk maakt.  

 

In het algemeen kader staat: ‘Activiteiten passend 

binnen de kaders van het subsidiebeleid en die de 

beleidsdoelen van de gemeente ondersteunen 

worden gesubsidieerd’. 

Is het bieden van onderdak aan ‘activiteiten’ en een 

plaats van  samenkomst van verschillende 

verenigingen bieden, ook een activiteit die past 

binnen de kaders van het subsidiebeleid? 

 

Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om aan te 

tonen dat de exploitatie en 

vervangingsinvesteringen/renovaties  zonder 

gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn. 

 

Eind paragraaf 9.1 staat vermeldt dat mocht er sprake 

zijn van exploitatiesubsidie, dan allen door middel van 

het vooraf vaststellen van een budget.  

Vraag is hoe dat er eruit zal zien. 

 

activiteitensubsidie. Verenigingen organiseren 

activiteiten waarvoor ze subsidie ontvangen. 

Voor het uitvoeren van de activiteiten maken 

zij gebruik van het dorpshuis waarvoor zij op 

hun beurt huur moeten betalen aan het 

dorpshuis.  

 

 

 

 

 

 

De wijze waarop moet worden aangetoond 

dat de exploitatie en renovaties niet zonder 

gemeentelijke middelen mogelijk zijn, alsmede 

óf en op welke wijze een mogelijke subsidie 

wordt verstrekt, zal de komende maanden 

verder uitgewerkt worden. De basis voor het 

verstrekken van een mogelijke semi-

budgetsubsidie vloeit voort uit de 

subsidieverordening.  

 

 Dorpshuizen:  

Waarland, St 

Maarten, Dirkshorn, 

Warmenhuizen, 

Tuitjenhorn, St. 

Maartensbrug, 

Callantsoog, Stroet 

 Harmonisatie van het beleid tav dorpshuizen lijkt niet 

zinvol tenzij het standpunt dat dorpshuizen die in het 

verleden geen exploitatiesubsidie hebben ontvangen, 

ook in de toekomst geen subsidie zullen krijgen, wordt 

verlaten.  

In de lijn van het subsidiebeleid geldt bij 

harmonisatie dat de instellingen die in het 

verleden geen subsidie ontvingen, na 

harmonisatie wel subsidie (kunnen) krijgen, als 

zij aan de voorwaarden voldoen. Het 

accommodatiebeleid en subsidiebeleid wat 

we beogen gaat verder. Naast harmonisatie 

willen we ook komen tot maatwerk. Dit kán 

betekenen dat dorpshuizen die tot op heden 

geen subsidie ontvingen, deze ook niet 

ontvangen op basis van het nieuwe beleid.  

12. Wijkvereniging 

Waldervaart 

6-11-2014 Bezwaarschrift betreffende zienswijze 

over het accommodatiebeleid en het opzeggen van 

de huur van buurthuis "de Waldhoorn" 

Een van de kaders binnen de nota is dat de 

gemeente geen accommodatie huurt, om 

deze vervolgens weer onder te verhuren. De 
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bij Hoorne BV. 

De reden van dit bezwaarschrift is dat wij nog geen 

vervangende accommodatie hebben en de 

periode waarin wij alles moeten regelen erg kort is 

gemeente huurt een gebouw in de 

Waldervaart voor jaarlijks €24.000 die 

vervolgens wordt onderverhuurd aan de 

wijkvereniging Waldervaart voor ongeveer € 

900 per jaar. Als uitvloeisel van de kadernota 

worden de beide huurovereenkomsten 

conform de daarin opgenomen afspraken, 

opgezegd. De wijkvereniging is zelf 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van een 

vervangende accommodatie, de gemeente 

heeft hierin een ondersteunende en 

faciliterende rol. Zo dragen wij mogelijkheden 

voor een andere accommodatie aan. 

13. Bestuur Rebound'84 3-11-2014 Met het subsidiebeleid en de bezuinigingen op de 

accommodaties worden verenigingen enorm 

geraakt. Dit zal leiden tot verhoging van de 

contributies hetgeen tot gevolg heeft dat leden 

opzeggen. Jeugd kan straks niet meer sporten waar ze 

willen en alleen nog bij grotere sportverenigingen.  

Naast het accommodatiebeleid heeft ook het 

subsidiebeleid gevolgen voor de exploitanten, 

besturen en beheerders van de 

accommodaties. Welk effect dit heeft voor de 

verenigingen en hun leden, moet de toekomst 

uitwijzen.  

14. Stichting Jeugd- en 

Jongerenwerk 

Hyksos 

6-11-2014 De stichting ontvangt nu alleen nog een subsidie voor 

activiteiten en niet meer voor het onderhoud en vaste 

lasten van het pand.  

 

De stichting heeft een reserve welke bestemd is voor 

onderhoudswerkzaamheden aan 

het pand (o.a. vernieuwen van de dakgoot, 

vervanging (beschadigde) dakpannen en 

vervanging van de cv-ketel). Met een lagere subsidie 

moeten de reserves worden aangesproken hetgeen 

uiteindelijk resulteert in een slecht onderhouden pand, 

met alle gevolgen van dien, ook op het gebied van 

veiligheid 

De subsidie die nu ontvangen wordt, is 

bedoeld voor het activiteitenaanbod. De 

reserve kan worden ingezet daar waarvoor 

die opgebouwd is, namelijk de 

instandhouding van het gebouw.  

15. Waarlands Dorpshuis 4-11-2014 Het toegezegde verdiepingsgesprek heeft nog niet 

plaatsgevonden.  

 

Op 27 augustus zijn alle dorpshuizen 

uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst 

over het accommodatiebeleid en was er 

gelegenheid te reageren op de kadernota. 
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De reacties zijn voor zover mogelijk verwerkt in 

de Kadernota. 

 

Het op dat moment toegezegde 

verdiepingsgesprek staat gepland voor 24 

november 2014 

 Waarlands Dorpshuis 6-11-2014 Hoofdstuk 7.2/7.3 

Waarlands DorpshuÍs heeft tot op heden geen 

exploitatiesubsidie gekregen. De jaarlijks verkregen 

subsidie is een bijdrage voor het onderhoud van de 

schil. 

Kennis genomen van de inbreng van 

Waarlands Dorpshuis. 

 Waarlands Dorpshuis  Hoofdstuk 7.5/7.7 

De bezuiniging op de dorpshuizen bedraagt 27%, dit 

staat niet in verhouding tot de totale bezuiniging op 

het maatschappelijk vastgoed van 15%.  

Op de wijk- en jeugdgebouwen van Schagen wordt 

niet bezuinigd terwijl ze een gelijkwaardige functie 

vervullen.  

Ook de post cultuur worden niet betrokken in de te 

behalen bezuinigingen. Niet vermeld is waarom dit is.  

De bezuiniging van € 405.000 (vooralsnog 

opgebouwd uit  € 80.000 sportterreinen, € 

50.000 dorpshuizen, € 65.000 sporthallen en € 

210.000 zwembaden) betreft het totale 

maatschappelijk vastgoed incl. de wijk- en 

jeugdgebouwen en de post cultuur.  

 Waarlands Dorpshuis  Hoofdstuk 9 

De rode draad in hoofdstuk 5 bij dorpshuizen moet 

terug te zien zijn in het beleid. De instandhouding van 

het Dorpshuis Waarland is uitdrukkelijk noodzakelijk. 

Zonder subsidie van de gemeente is exploitatie, 

beheer en onderhoud niet mogelijk. De inkomsten uit 

de huur via maatschappelijke gebruikers is 

onvoldoende.  

Ook externe financiering voor 

vervangingsinvesteringen en noodzakelijke renovaties 

is niet mogelijk omdat de exploitatie van Dorpshuizen 

niet voldoende zekerheid biedt voor marktpartijen  

 

Het is van evident belang dat subsidies rechtstreeks 

worden verstrekt aan het Dorpshuis om 

achteruitgang van de kwaliteit van het Dorpshuis te 

Kennisgenomen van de inbreng van 

Waarlands Dorpshuis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voortvloeiend uit de nieuwe 

subsidieverordening  worden de activiteiten 

gesubsidieerd en niet de ‘stenen’.  
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voorkomen. Indien er in het dorpshuis geen activiteiten 

meer plaatsvinden, heeft het dorpshuis geen 

bestaansrecht meer en zou het in stand 

houden van de accommodatie financieel 

onverantwoord zijn.  

 Waarlands Dorpshuis  Het dorpshuis en de gymzaal zijn essentieel voor het 

behoud van de leefbaarheid in de kern.  

Kennisgenomen van de inbreng van 

Waarlands Dorpshuis.   

16 Ridder Magnus 

Groep 

5-11-2014 De huur en het opstalrecht voor de grond (waarop 

het clubhuis staat) kwijtschelden of aan te passen aan 

een lager bedrag.  

 

 

Graag in gesprek over de mogelijkheden voor de 

accommodatie 

Er is op dit moment geen reden tot het 

aanpassen van het opstalrecht en het 

verlagen van de huur. De overeenkomsten 

worden overeenkomstig uitgevoerd.  

 

We gaan graag met Ridder Magnus Groep in 

gesprek. 

17 Sportadviesraad 

Schagen  

10-11-2014 

 

Kadernota staat uitgangspunten waarvan de 

gevolgen nog niet duidelijk zijn.  

Pas advies geven als gevolgen van zowel 

subsidiebeleid en accommodatiebeleid geheel 

bekend zijn en dat is zoals het er nu naar uitziet pas 

eind 2015. 

In de Kadernota staan  de uitgangspunten 

opgenomen op basis waarvan het 

accommodatiebeleid verder wordt 

vormgegeven. De komende maanden vinden 

daartoe gesprekken plaats. Indien de 

vaststelling van de Kadernota wordt 

uitgesteld, zijn er geen richtinggevende kaders 

waarop de gesprekken kunnen plaatsvinden.  

Verdere concretisering van het beleid per 

accommodatie is dan niet mogelijk waarmee 

de gewenste duidelijkheid voor de 

beheerders, exploitanten en daarmee indirect 

ook de verenigingen, niet kan worden 

gegeven.   

   Onaangenaam verrast door de brief van 2 oktober. 

‘naast het dagelijks onderhoud ook het groot 

onderhoud en vervangingsinvesteringen en renovaties 

worden overgedragen aan de verenigingen’. Dit 

strookt niet met de MJV 2014-2018 ‘Bij privatisering 

moeten de accommodaties eerst in goede staat van 

onderhoud zijn (gebracht). Dit komt overeen met de 

presentatie van 11 september jl.  

We begrijpen dat de Sportadviesraad 

Schagen onaangenaam verrast was door de 

brief van 2 oktober.  

Besloten is af te wijken van de Meerjarenvisie 

waarin staat dat de accommodaties en  

sportvelden in goede staat van onderhoud 

moeten zijn gebracht, alvorens over te 

dragen.  
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Verenigingen worden onnodige hard geraakt nu de 

aangekondigde maatregel de bezuiniging van € 

80.000 overstijgt. 

 

Als argumenten zijn aangedragen:  

- Extra taakstelling  

- Algemene reserve is onvoldoende 

Eerste punt strookt niet met uitspraak wethouder dat 

de extra taakstelling in andere gebieden is gevonden. 

De constatering dat hiermee meer wordt 

bezuinigd dan € 80.000, is juist.  

 

 

 

Als gevolg van de extra taakstellende 

bezuiniging van het rijk zijn er geen financiële 

middelen beschikbaar om een reserve te 

maken. De beschikbare middelen zijn uitgeput 

hetgeen losstaat van het feit dat de extra 

taakstelling in andere gebieden is gevonden.  

   De SARS vraagt het college voor zichzelf duidelijk te 

maken dat 

1. Welke bezuiniging is nodig op het gebied van 

sportaccommodaties? 

2. Welke kosten en opbrengsten zijn verbonden 

aan de sportaccommodaties? 

3. Welk effect hebben de geplande 

bezuinigingen op het voortbestaan van de 

verenigingen? 

De Sport Adviesraad geeft aan dat het 

college voor zichzelf helder moet hebben wat 

zij uiteindelijk wil bereiken. Dit wordt in het 

vervolgtraject meegenomen. 

   SARS voelt zich tot 2 maal toe gepasseerd bij de 

financiële besluitvorming. Bij voorstel subsidiebeleid in 

augustus jl. en de complete ommezwaai tov de 

Meerjarenvisie 2014-2018.  

 

 

In de periode van de besluitvorming door het 

college op 30 september 2014 en de brief van 

2 oktober 2014 heeft een ambtelijk overleg 

plaatsgevonden met de voorzitter van de 

SARS waarin besluitvorming van het college 

mondeling is toegelicht. Het macro bedrag 

van de bezuinigingen is duidelijk. Op basis van 

de plannen en initiatieven van de 

verenigingen komen we tot de uiteindelijke 

keuzes.  

18. VV Geel Zwart ‘30 7-11-2014 De maatregelen worden te snel ingevoerd waardoor 

verenigingen geen gelegenheid hebben zich 

gedegen voor te bereiden.  

 

Maatregelen gaan te ver. Renovaties en groot 

onderhoud overdragen aan de gemeente kan leiden 

Volgens de kadernota worden de 

verenigingen 1 januari 2016 verantwoordelijk 

voor het dagelijks onderhoud.  

 

Voor het overdragen van de renovaties en 

groot onderhoud wordt 2 jaar genomen. In de 
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tot grote financiële problemen. Overdracht kan alleen 

als de accommodaties in goede staat door de 

gemeente opgeleverd kunnen worden.  

 

Begrip voor dat regulier onderhoud door 

zelfwerkzaamheid opgelost moet worden, maar 

renovaties en groot onderhoud blijft 

verantwoordelijkheid van de gemeente. 

tussentijd worden geen middelen ingezet voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties.  

 

Deze overgangstermijnen bieden de 

verenigingen voldoende gelegenheid zich 

gedegen voor te bereiden.   

19. Stichting Multitreffer 27-10-2014 Vorig jaar is de bibliotheek van ’t Zand binnen onze 

muren van de Multitreffer nog verhuisd en kleiner 

gehuisvest om sluiting juist tegen te gaan.  

De sluiting van de bibliotheek heeft effect op 

de sport- en evenementenhal Multitreffer. Hoe 

groot deze effecten zijn, is op dit moment 

onduidelijk omdat de subsidiering van de 

bibliotheek nog onderwerp van gesprek is. 

Daarnaast zijn er mogelijk nog andere 

huurders aan wie ruimten  verhuurd kunnen 

worden.  

20  Ouderensoos 

Onderling Contact-

Oudelsuis 

10-11-2014 Zonder subsidie voortgang van activiteiten niet 

mogelijk. Ziet de oplossing om consumpties in eigen 

beheer te doen , niet meer via de Multifunctionele 

Ruimte. 

De school sluit in Oudesluis na schooljaar 2015-

2016. We gaan in gesprek hoe de 

Multifunctionele Ruimte verder door kan gaan. 

21 Ad Stet, persoonlijke 

titel  

10-11-2014 Reageert naar aanleiding van de inspraakreactie van 

de Sportadviesraad Schagen dat er ongelijkheid 

bestaat bij de staat van onderhoud van kantines. De 

materie spitst zich nagenoeg geheel toe bij 

voetbalclubs. Voetbalclubs hebben ten aanzien van 

andere sportverenigingen onevenredig veel 

faciliteiten gekregen. Dat is in de huidige tijd niet te 

verdedigen. 

De kaders in de nota vormen de basis waarop 

het accommodatiebeleid verder wordt 

vormgegeven. Op basis van de nota worden 

alle sportverenigingen geraakt door de 

kaders. De komende maanden vinden 

daartoe gesprekken plaats en worden de 

consequenties in beeld gebracht.  

22 Trim- en 

Atletiekvereniging 

Schagen 

11-11-2014 De effecten van de kadernota zijn niet onderzocht op 

haalbaarheid en/of financiële gevolgen voor de 

verenigingen. Er is geen rekening gehouden met 

frictiekosten. Met vaststelling van de Kadernota wordt 

gevreesd dat menig sportvereniging verdwijnt.  

De 20 jaar die staat voor het vervangen van de 

toplaag van onze kunststof accommodatie is 

teruggebracht tot 6 jaar waarin de € 200.000 moet 

De komende maanden wordt onderzoek 

gedaan naar de privatisering van de 

sportvelden dan wel het in rekening brengen 

van een kostprijsdekkende huur. Daarbij 

worden ook de effecten voor de verenigingen 

in kaart gebracht. Voor de zomer zal op basis 

van dit onderzoek een definitief besluit 

worden genomen.  
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worden opgebracht voor het uitvoeren van deze 

renovatie. Een zeer onredelijk voorstel.  

Volgens het rapport van sportservice Noord Holland 

voldoen de twee atletiekbanen niet aan de normen 

voor jeugd- en seniorenwedstrijden. Dit is onjuist. De 

atletiekaccommodatie in Warmenhuizen voldoen aan 

de eisen en er worden regelmatig wedstrijden op 

georganiseerd voor de jeugd en senioren.  

 

In de Kadernota wordt de vraag gesteld of beide 

atletiekaccommodaties in stand gehouden moeten 

worden. Samenvoeging betekent dat er een 8-laans 

accommodatie verwezenlijkt moet worden.  

 

 

 Trim- en 

Atletiekvereniging 

Schagen 

 Beweerd wordt in de Kadernota dat er binnen de 

gemeente Schagen GEEN 2 of meer accommodaties 

mogen zijn waarop dezelfde sport wordt bedreven.  

In de nota is geen kader geformuleerd op 

basis waarvan GEEN 2 of meer 

accommodaties mogen zijn. Bij de atletiek is 

de vraag gesteld óf beide banen in stand 

gehouden moeten worden. 

23 Voetbalvereniging 

Dirkshorn 

13-11-2014 De nulmeting van de sportvelden is niet correct. 

Namelijk er is geen meting gedaan in de natte 

periode en er wordt uitgegaan van 3 velden in plaats 

van 2 ¾ waarvoor betaald wordt.  

Een nulmeting is een beoordeling vanuit een 

norm. Wat hierbij de beleving van de 

gebruiker is kan extra informatie geven maar 

maakt voor de beoordeling van de kwaliteit 

ten aanzien van de norm niet uit. Voor een 

renovatie (waarvoor de 0-meting is bedoeld) 

wordt hierbij vooral gekeken naar micro- en 

macro-reliëf, tonrondheid en de technische 

opbouw van het veld. 

 

NB Sommige reacties zijn buiten de termijn van 7 nov binnengekomen, maar valt binnen de officiële 6 weken. Vandaar dat ze alsnog zijn 

opgenomen in deze nota.  


