
Gaarne wil ik reageren op de door de gemeente Schagen voorgenomen bezuinigingen op de sport. 
Allereerst wil ik een korte analyse maken van de oorspronkelijke en de nieuwe plannen. Daarna wil ik 
stilstaan bij de gevolgen hiervan. En tot slot zal ik een alternatief voorstel doen. 
 
Laat ik beginnen met een berekening van de verschillen tussen de oorspronkelijke en nieuwe 
bezuinigingsplannen. De gemeente Schagen  heeft 2 jaar geleden voorstellen gedaan om ook bij de 
sport te bezuinigen, noodzakelijk om het financiële huishoudboekje van Schagen op orde te krijgen. 
Wij snappen dat en hebben daar begrip voor. 
 
Wij zijn ook van mening dat het college een moedige stap neemt met het voorstel om de OZB met 
bijna 10% te verhogen om tot een evenwichtige begroting te komen. Deze verhoging vormt 
overigens een essentieel onderdeel uit van het plan en zonder dit component valt de basis uit het 
plan weg. 
 
Het bezuinigingsvoorstel destijds was tweeledig, 60.000 euro per jaar op de subsidies en 80.000 euro 
per jaar op de accommodaties. 
 
Inmiddels is de korting op de subsidies geëffectueerd en hebben we nieuwe voorstellen ontvangen 
om te bezuinigen op de accommodaties. Deze nieuwe voorstellen zijn wat ons betreft dramatisch te 
noemen omdat ze  verregaande negatieve consequenties hebben voor de sporters van de gemeente 
Schagen.  Ik zal u dat stapsgewijs uitleggen. 
 
Men heeft berekend dat de kosten van de renovaties van velden en accommodaties  jaarlijks 
ongeveer 510.000 euro zal gaan kosten. De sport zou daar in de ogen van het college jaarlijks 1/3 
deel voor haar rekening moeten nemen. Dan zijn de kosten voor sportend Schagen dus 170.000 euro 
per jaar. Daarnaast wil de Gemeente dat het dagelijks onderhoud van velden en accommodaties voor 
rekening van de sport komt, kosten  daarvan bedragen €136.000 euro per jaar. Tot slot wil het 
college dat het groot onderhoud van de sportvelden voor rekening komt de sport, dat kost nog eens  
80.000 euro op jaarbasis 
 
Als compensatie hoeven sportverenigingen dan geen huur meer aan de gemeente te betalen 
 Het voordeel hiervan voor de sportverenigingen is ca €50.000 euro per jaar 
 
Per saldo wordt de sport uit hoofde van deze bezuinigingen geconfronteerd met een jaarlijkse extra 
kostenpost  ca €320.000 euro per jaar. Dit is bij elkaar vier maal zo veel als de oorspronkelijke 
voorstellen! 
 
Ik wil nu ingaan op de gevolgen van deze nieuwe voorstellen. Deze  gevolgen  zijn dramatisch, ik zei 
dat al eerder. Toen wij deze voorstellen kregen hebben wij 3 voetbalclubs uitgenodigd en gevraagd 
of zij deze voorstellen zouden willen vertalen naar hun exploitatie en daarmee de gevolgen voor de 
contributies.  
 
Het ging daarbij om vv Petten met 100 leden, Dirkshorn met 190 leden en Vios met 500 leden.  
We hebben erbij gezegd dat men bij het maken van de cijfers niet moest overdrijven want dat 
zouden wij makkelijk kunnen doorprikken. Wat zijn de uitkomsten van deze analyses? 
 
Als deze voorgestelde bezuinigingen van de gemeente doorgang zouden moeten vinden dan moet de 
vv Petten de jaarlijkse de contributie verhogen met ca 190 euro per lid per jaar. De contributie wordt 
dan  ca 300 euro voor een seniorlid.  Voetbalvereniging Dirkshorn zou met €170 per lid per jaar 
moeten verhogen, dat wordt dan ook ca €300 en voetbalvereniging Vios zou met 90 euro per lid per 
jaar moeten verhogen, dat zou dan  ca 240 euro worden 
 



Er is daarbij overigens nog een discussie of het onderhoud van het groen buiten de sportvelden voor 
rekening van de gemeente is of ook voor de clubs. In het laatste geval komt daar nog een behoorlijk 
bedrag bij. 
 
De gevolgen van de plannen voor de binnensport zijn voor ons, en de verenigingen totaal ongewis. 
De korting op de exploitatiesubsidie zal ongetwijfeld doorberekend worden aan de sporters. De 
omvang is echter totaal niet helder. 
 
Met de huidige voorstellen van het college en genoemde consequenties vermoord je de 
veldsportverenigingen, want die worden met deze maatregelen oneigenlijk  hard getroffen. 
 
Dit betekend concreet dat er met deze voorstellen van de gemeente,   in de kleine kernen straks 
geen voetbalclubs meer zijn, omdat de leden deze verhogingen van de contributies niet meer kunnen 
opbrengen. Met alle gevolgen voor de kleine kernen van dien en in tegenspraak met het eigen beleid 
van de gemeente. 
 
Een ander aspect is dat alle gezaghebbende instanties er nadrukkelijk op wijzen dat je de sport sterk 
moet stimuleren ter voorkoming van  mogelijk overgewicht, speciaal bij kinderen, trouwens ook voor 
ouderen. Het gaat dus om de volksgezondheid.  
De gemeente is met deze voorstellen nu bezig met een ontmoedigingsbeleid voor de sport. 
 
Dat kan nooit de bedoeling zijn, dat mag ook nooit gebeuren. 
 
Het is hopelijk duidelijk wat wij niet willen, maar hebben natuurlijk nagedacht over een mogelijke 
oplossing van dit probleem. 
Schagen heeft een redelijk gunstig sportklimaat en daar kan best aan gesleuteld worden, maar in 
redelijke mate.  
De SportAdviesRaad wil zich sterk maken bij de verenigingen voor het volgende voorstel; 
 
Alle sporters moeten in onze ogen bijdragen. De extra bijdrage kan gevonden worden in de vorm van 
extra huur voor  velden en accommodaties naar de gemeente. Het gaat dan in ons voorstel om een 
extra bijdrage van de huur van ongeveer 170.000 euro, zijnde het 1/3 deel van de kosten van de 
renovaties. We kunnen dan tegelijk de huren van de velden harmoniseren zodat dat eindelijk ook 
opgelost wordt. 
 
Dat zouden we willen afspreken voor een periode van 3 jaar. Wellicht verandert de financiële positie 
van de gemeente in positieve zin door o.a. het te verwachten aantrekken van de economie en komt 
er meer geld beschikbaar. 
 
In dit voorstel blijft zowel het dagelijks-als het groot onderhoud bij de gemeente. Wij zijn van mening 
dat dagelijks-en groot onderhoud bij de gemeente moet blijven.  
Enerzijds omdat het onderbrengen bij de verenigingen een veel te grote wissel zal trekken op de 
vrijwilligers welke toch al moeilijk zijn te krijgen en anderzijds is het ook een kwestie van 
deskundigheid, met name bij het groot onderhoud. 
 
Ik hoop u hiermee een duidelijk beeld te hebben gegeven wat de consequenties van het 
gemeentelijk bezuinigingsbeleid zijn voor de sport in Schagen. 
En ook van de alternatieve manier om met deze begroting om te gaan. 
 
Ik dank u voor uw aandacht. 
 


