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Dirkshorn, 5 september 2015  
Ons kenmerk: SDD/MK/050915  

Onderwerp: Accommodatiebeleid   

 

Aan: het College van Burgemeester en Wethouders  

       van de gemeente Schagen  

       Postbus 8  

       1740 AA Schagen 

 

 

Zienswijzen op opiniërend accommodatiebeleid betreffende 

Dirkshorn, Stroet en Groenveld 

Basis: Opiniërend raadsvoorstel t.b.v. raadsvergadering van 15 december  

           2015 

           Collegevoorstel / registratienr: 15.012785  
           Besluit : 16 juni 2015  

---------------------------------------------------------------------------------- 

1. Korte introductie Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD). 

De SDD is opgericht op initiatief van de Dorpsraad Dirkshorn, Stroet en 

Groenveld en het gemeentebestuur van de voormalige gemeente 
Harenkarspel. Met o.a. als doel het bevorderen van de onderlinge 

samenwerking tussen de verenigingen in Dirkshorn, Stroet en Groenveld. 
Inmiddels zijn vierentwintig verenigingen op het gebied van Sport, Kunst 

& Cultuur en Recreatie lid. Meer informatie vindt u op onze website 
www.dirkshornbruist.nl.  

 

2. Inleiding. 
 
Alvorens per cluster in te zoomen op uw voorstellen maken wij graag van 

de gelegenheid gebruik om met u te onderzoeken of deze 

bezuinigingsoperatie ook kansen biedt en het niet bij een eendimensionale 

bezuinigingsoperatie blijft. Wij zullen daartoe concrete voorstellen doen. 

Het is duidelijk dat de gemeente een enorme bezuiniging moet verwerken 

in de begroting. Meer taken met fors minder middelen. Wij begrijpen dat 

dit niet pijnloos kan geschieden en dat ook verenigingen een bijdrage 

zullen moeten leveren. 

 

http://www.dirkshornbruist.nl/
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Terecht heeft u aangeven dat er een samenhang is tussen het 

subsidiebeleid en het accommodatiebeleid. Echter het door u eerder 

vastgestelde harmonisatiebeleid lijkt uit beeld te zijn. 

Wij denken dat harmonisatie een belangrijk instrument kan zijn om uw 

bezuinigingsdoelstelling te realiseren en onaanvaardbare verschillen 

tussen verenigingen te beëindigen. Daarmee voldoet u als gemeente aan 

uw wettelijke verplichting i.h.k.v. de wet Arhi en neemt u de nu onder 

verenigingsbestuurders levende onvrede over deze verschillen weg en 

vergroot u het draagvlak onder verenigingsbestuurders voor de door u 

voorgestelde maatregelen. 

Binnen de gemeente geldt voortaan een transparant eenduidig regiem en 

wordt een eind gemaakt aan diversiteit die tussen de verschillende 

gemeenten was ontstaan c.q. huur verschillen tussen verenigingen. 

Wij begrijpen dat het voor u lastig is om per vereniging uitputtend de 

gevolgen van de bezuinigingen op de middellange en lange termijn aan te 

geven. Dit dwingt verenigingen om zelf ook een en ander onder ogen te 

zien, zowel financieel als beleidsmatig. Onze leden schrikken hiervoor niet 

terug en zullen waar dit kan hun verantwoordelijkheid nemen. Deze 

zienswijzen zijn dan ook in samenspraak met onze leden tot stand 

gekomen waarbij door met name de voetbalvereniging Dirkshorn het 

nodige rekenwerk is verricht.  

 

3. Bestuurlijke vernieuwing. 

In uw Meerjarenvisie spreekt u o.a. over modernisering van het 

subsidiestelsel. Wat ons betreft is een nieuw stelsel slechts de techniek en 

is de uitkomst hiervan een modernisering van de bestuurlijke 

verhoudingen tussen de gemeente en verenigingsbestuurders. 

Wij willen graag met u bezien op welke wijze er in die zin nog een 

verdiepingsslag gemaakt kan worden op de voorstellen zoals die nu 

voorliggen. In uw voorstellen lezen we een erkenning dat 

(sport)verenigingen en buurthuizen belangrijke en waardevolle dragers 

zijn van de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente Schagen. Een 

erkenning en beleidsuitgangspunt die ons hoopvol stemt voor de 

toekomst. Een lijn die ons uitdaagt en stimuleert om gezamenlijk met u, 

onze leden en de dorpsraad te werken aan die leefbaarheid.  
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Wij denken dat er nog ruimte is om op het nu voorgestelde een doordacht 

conceptueel denken te leggen. Op de informatieavonden als gehouden in 

2014 hebben wij gemerkt dat ook wethouder Blonk de in te vullen 

bezuinigingen meer wil laten zijn dan enkel een financieel technische 

operatie. Dat biedt perspectieven en is voor ons een stimulans. 

Het inzetten van de beschikbare middelen als een bestuurlijk instrument 

om de door de politiek gewenste en bepleitte participatiemaatschappij 

vorm en inhoud te geven zien wij dan ook als een vehikel om dit te 

bereiken. 

Onder de paraplu van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid hoeft het niet 

te blijven bij; dit doen wij als gemeente niet meer dat moet u voortaan 

zelf doen. 

De diepere slag naar de burger meer betrekken, de burger c.q. 

verenigingen meer verantwoordelijk maken voor zijn leefomgeving zien 

wij graag zichtbaar terug komen in flankerend beleid.  

Die slag kan alleen gemaakt worden, gestimuleerd worden als middelen 

worden overgedragen of in medebeheer worden gegeven aan het 

georganiseerde verenigingsleven en die zelf met de aangesloten leden 

(mede) kan beslissen over de aanwending. 

Hopelijk bent u met ons van mening dat het inrichten van de 

participatiemaatschappij niet stopt bij het overhevelen van taken van rijk 

naar gemeente. Maatwerk, dicht bij de burger stopt niet op het 

gemeentehuis. Dat moet de dorpen, de wijken in. 

Juist onder druk van bezuinigingen zijn er kansen voor de gemeente om in 

haar nieuwe rol te komen. Maar ook voor de burger c.q. de 

verenigingsbestuurder.  

De gemeente in haar nieuwe rol van ”zorgen voor naar zorgen dat” 

betekent dat de gemeente zich de kunst van het loslaten moet eigen 
maken. Vertrouwen stellen in de burgerij.  

 
3a. Overdracht van bevoegdheden. 

 
Nu u als gemeentelijke overheid terugtreedt, maatschappelijk onroerend 

goed wilt afstoten, taken en verantwoordelijkheden wilt overdragen kan 
dit ons inziens niet anders dan gepaard gaan met een volwaardige  

overdracht van bevoegdheden. Wij voorzien als dit laatste niet gebeurt er 
tussen verenigingsbestuurders en het gemeentebestuur een bron van 

conflicten en wederzijds ongenoegen ontstaat. Immers een 
verenigingsbestuur dat wel meer taken en verantwoordelijkheden krijgt  
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toegeschoven maar niet de bevoegdheid om zaken naar eigen inzicht te 

regelen kan niet adequaat functioneren. 
Wij stellen dan ook voor dat met de overdracht van de 

verantwoordelijkheid voor (groot) onderhoud en de oprichting van een 
fonds voor de renovatie van dorpshuizen en een fonds voor sportvelden 

verenigingsbestuurders de bevoegdheid krijgen om, in samenspraak met 
u, te beslissen over de aanwending van deze middelen. Daarmee worden 

verenigingsbestuurders medeverantwoordelijk voor een juiste aanwending 
en instandhouding van dergelijke fondsen. Door deze rol zal naar onze 

mening het draagvlak voor de financiering van investeringen onder 
verenigingsbesturen enorm toenemen. Men zit zelf aan tafel bij de 

besluitvorming betreffende de aanwending en zal daardoor ook scherper 
zijn op een juist gebruik.  

Wij werken dit graag met u, bijvoorbeeld via de SARS, verder uit.  
 

3b. Aanpassing aktes. 

 
Verder stellen wij voor dat met uw bestuurlijk terugtreden maar zeker ook 

met u terugtreden op het financiële vlak kritisch te kijken hoe via de 
huidige aktes rond eigendom, opstal e.d. uw zeggenschap is geregeld. 

Ook hier is een modernisering c.q. aanpassing aan de nieuwe 
verhoudingen o.i. noodzakelijk. Het moge duidelijk zijn dat wanneer u als 

geldschieter terugtreedt het niet zo kan zijn dat u via aktes een zelfde 
vergaande zeggenschap blijft behouden over de exploitatie van gebouwen 

en terreinen en/of de bevoegdheden van de verenigingsbestuurders op 
zulke punten vergaand ingeperkt blijven.  

 
3c. Meerjarige afspraken. 

 
Daarnaast stellen wij voor om tot meerjarige afspraken te komen. Wij 

achten het bestuurlijk zorgvuldig en noodzakelijk voor de lange termijn 

afspraken te maken over de hoogte en duur van de gemeentelijke 
bijdragen. Dit om te voorkomen dat verenigingen niet voor de langere 

termijn kunnen budgetteren en reserveren omdat zij tussentijds 
geconfronteerd worden met nieuwe gemeentelijke bezuinigingen en/of 

lasten verzwaring.  
 

4. Uw voorstellen. 
 

De in uw stukken voorgestelde beleidslijn is duidelijk. Toch zijn er wat ons 
betreft nog een aantal  die verheldering/oplossing behoeven alvorens wij  

c.q. onze leden tot een definitief standpunt kunnen komen en/of een 
akkoord op bijvoorbeeld een overdracht van taken. 
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Er wordt in het voorgestelde beleid ingestoken op het behoud van de 

leefbaarheid van de kernen en het vinden van middelen om het gewenste 
accommodatiebestand duurzaam te behouden. Wij zijn hier bijzonder blij 

mee en onderschrijven dit graag als beleidsuitgangspunt. Wij zien hier in 
een bevestiging van onze visie; een bloeiend verenigingsleven en 

leefbaarheid in de kleine kernen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 

U stelt “Exploitatie, beheer en duurzame instandhouding van 
maatschappelijke vastgoed is een primaire verantwoordelijkheid van 

inwoners, verenigingen en instellingen of andere initiatieven”.                                                                                                                 
 

Dit is een zienswijze. Mocht het zover komen dan is voor wat ons betreft, 
zoals hierboven al aangegeven de bijbehorende consequentie van dit 

uitgangspunt dat u als gemeente ook terugtreedt v.w.b. bemoeienis met 
de exploitatie, beheer e.d. Dus geen knellende regelgeving op het gebied 

van openingstijden, verhuur etc. etc.      

 
Bij de Algemene uitgangspunten accommodatiebeleid geeft u onder 

punt 7 het volgende aan: ”Indien maatschappelijk vastgoed eigendom is 
van derden, dan is de gemeente niet financieel verantwoordelijk voor de 

exploitatie en de onderhoudswerkzaamheden (inclusief 
vervangingsinvesteringen). Dit met uitzondering van in huurcontracten 

vastgelegde specifieke afspraken met derden”. 
A contrario betekent dit dat zolang de gemeente eigenaar is van 

maatschappelijk vastgoed zij wel financieel verantwoordelijk is voor de 
exploitatie en de onderhoudswerkzaamheden (incl. 

vervangingsinvesteringen). M.a.w. zolang u eigenaar bent, bent u 
aanspreekbaar op het groot onderhoud en uw andere verplichtingen. U 

kunt niet zeggen ik stop geheel of gedeeltelijk met de noodzakelijke 
(vervanging)investeringen.  

Wij zijn zo vrij om u er op te wijzen dat het afstoten en/of overdragen van 

vastgoed en/of taken geen eenzijdige rechtshandeling is. Hiervoor is een 
akkoord van twee partijen noodzakelijk. De ontvangende partij moet o.a. 

akkoord zijn met de staat van het goed, de nieuwe taken, 
verantwoordelijkheden en daarbij behorende bevoegdheden.  

 
 

Hieronder geven wij per cluster een zienswijze. Daarbij hanteren we de 

volgorde zoals door u gebruikt in uw oplegnotitie dd. 17 juni 2015. 
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Cluster dorpshuizen 

 

ZIENSWIJZE  STICHTING DORPSHUIS TE DIRKSHORN 

In bijlage 1A – inhoudelijke toelichting dorpshuizen wordt in tabel c 

bij de onderhoudsreserve een bedrag van € 9.563,00 voor Stichting 

Dorpshuis te Dirkshorn aangegeven. Dat bedrag is onjuist uit de 

jaarrekening 2013 overgenomen voor de totale post onderhoudsreserve. 

Voornoemd bedrag is alleen bedoeld voor het komende jaar 2014. Er is in 

de jaarrekening 2013 een onderhoudsreserve opgebouwd die, wel of niet 

terecht, vermeld staat onder het hoofd liquide middelen rekeningnummer  

NL26RABO1477578374. Deze aparte rekening is geopend om aan de 

uitdrukkelijke eis van wethouder Slagter (voormalige gemeente 

Harenkarspel) te kunnen voldoen. De jaarlijkse subsidie mocht namelijk 

alleen worden gebruikt voor toekomstig onderhoud. Om deze eis strik na 

te leven is dus vanaf 2004 alleen op deze aparte rekening de subsidie 

gestort en zijn uitgaven voor het onderhoud transparant verantwoord. 

Mede door zeer veel zelfwerkzaamheid is een gezonde onderhoudsreserve 

opgebouwd. 

De in de aparte rekening vermelde onderhoudsreserve is mede gekoppeld 

aan het in het najaar 2014 (aan de gemeentelijke balie afgegeven) 

onderhoudsplan 2015/2025 zoals gevraagd door de gemeente. Hieruit 

blijkt op basis van de komende 10 jaar een gemiddeld benodigd 

jaarbedrag van € 23.995,98. 

Na een oriënterend gesprek op 11 december 2014 met ambtenaren over 

de algemene gang van zaken bij het dorpshuis zou in het voorjaar verder 

worden gesproken over de financiële gevolgen. Helaas is de gemeente 

deze afspraak niet nagekomen, omdat dan vooraf door ons had kunnen 

worden aangegeven waar de onderhoudsreserve staat aangegeven. 

In de inmiddels, aan de heer Nannes van de gemeente, verstrekte 

jaarrekening 2014  d.d. 9 april 2015 is wel een aparte post 

onderhoudsreserve van € 90.000,00 opgenomen.  

 Wij verzoeken daarom de gemeente de jaarrekening 2014 als basis te 

gebruiken voor het herberekenen van de subsidie. Als aanvulling op de 

jaarrekening 2013 heeft, ter verduidelijking, administratie- en 

belastingkantoor Latenstein een korte uitwerking van de aparte rekening 

gemaakt, welke als bijlage 1 is toegevoegd.    

Bij handhaving van de in tabel c van bijlage 1A genoemde subsidie zullen 

de uurtarieven voor verenigingen en schoolgym ongeveer verviervoudigd 

moeten worden om verantwoord het dorpshuis draaiende te houden. Wat 

betreft de gymvergoeding wijzen wij er wel op dat er geen geld is om de  



 
 

7 
 

 

 

 

gymvloer en gymtoestellen t.b.v. de school te vervangen. Deze kosten 

zijn tot en met heden door ons bekostigd uit de gemeentelijke subsidie. 

De verenigingen zullen dan ophouden te bestaan en daarmee ook het 

bestaansrecht van het dorpshuis. Voor het bestuur van het dorpshuis rest 

er dan niets anders dan de functies per direct neer te leggen. 

 

Dit kan natuurlijk nooit de bedoeling van de gemeente zijn. 

 

Wij verzoeken 

a) De juiste cijfers op te nemen 

b) Een andere insteek van “naar rato”  

 

Cluster zwembaden en wijk- en jeugdgebouwen en culturele 

gebouwen. 

ZIENSWIJZE SPORTFONDSEN SCHAGEN BV (na samenspraak met 

SDD m.b.t. de inzet van vrijwilligers).     

Per 1 maart 2014 is het buitenzwembad De Veersloot overgegaan naar 
Sportfondsen Schagen B.V.. Er werden aan de bestuursleden van de 

vereniging de Veersloot dermate veel eisen gesteld t.a.v. het beheer van 
het zwembad, dat deze de verantwoordelijkheid niet meer konden en 

wilden dragen. Deze risico’s lagen voor een belangrijk deel in de private 
sfeer en dus is indertijd de samenwerking gezocht met Sportfondsen 

Schagen B.V.. 

  
Sportfondsen Schagen BV heeft een algehele en zware taakstelling 

gekregen, waarbij ook zwembad De Veersloot is betrokken. Hierdoor lijkt 
in het raadsvoorstel de exploitatiebijdrage voor zwembad de Veersloot 

onveranderd, maar dat geeft dus een vertekend beeld. 
 

De SDD zal zich sterk blijven maken om die werkzaamheden die door 
vrijwilligers verricht kunnen worden, daarvoor ook daadwerkelijk 

vrijwilligers te vinden. Deze werkzaamheden zullen uiteraard onder 
auspiciën van Sportfondsen Schagen BV moeten gebeuren, maar de 

samenwerking is goed. 
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Cluster buitensport 
 

 

ZIENSWIJZE VOETBALVERENIGING DIRKSHORN 
 

4a. Aantal velden.  
 

U geeft aan dat u v.w.b. het cluster buitensport velden, die vanuit de 
norm van de landelijk sportbonden niet per se noodzakelijk worden  

geacht, niet meer wilt onderhouden en vervangen.  
Niet meer noodzakelijk is een relatief begrip. In werkelijkheid wordt bij 

ons het B-veld redelijk intensief gebruikt voor trainingsdoeleinden. Bij ons 
is sprake van training door werkende vrijwilligers en één betaalde trainer 

voor de selectie die graag wedstrijdsituaties wil nabootsen. 
Het C-veld heeft 100 x 63 meter aan belijning terwijl de minimale KNVB 

norm 100 x64 meter is. Niets aan de hand zou je zeggen maar de 
uitloopnorm van de KNVB is minimaal 3 meter terwijl bij het C-veld maar  

1 meter aanwezig is. Junioren en senioren wedstrijden zijn dus niet 

toegestaan. 
In de tussenrapportage inventarisatie Sportvoorzieningen Schagen van 30 

april 2014 is bij de behoeftebepaling voor het C-veld uitgegaan van een 
natuurgrasveld met een maximale capaciteit van 750 uur. In werkelijkheid 

is er sprake van een wetra-veld zonder toevoeging met een maximale 
capaciteit 400 uur. In genoemde rapportage wordt aangegeven dat er een 

overschot is van 285,2 uur terwijl er in feite een tekort is van 64,8 uur. 
Bovendien wordt aangegeven dat we het net aan kunnen redden met één 

wedstrijdveld  
Indien het gebruik verplaatst moet worden naar het A- en C-veld dan 

zullen de kosten voor onderhoud en vervanging van deze velden 
proportioneel toenemen.  

Volgens de 0-meting Schagen_concept_juni 2014.docx 
functioneert de waterhuishouding van zowel het A-veld (wedstrijdveld) en 

het C-veld (trainingsveld) niet naar behoren. 

Bij het A-veld is er tevens last van drangwater vanuit de Veersloot. De 
drainage kan dit niet goed verwerken. Door een deel van de wedstrijden 

op het B veld te laten spelen wordt het A veld ontlast en wordt het risico 
van onbespeelbaarheid gereduceerd.  

 
4b. Goedkoop wordt duurkoop.  

 
Uit bovenstaande zal het u duidelijk zijn dat afstoten van het B veld een 

dusdanig (over)belasting van het resterende veld geeft, dat het 
voorkomen van afgelastingen vanwege onbespeelbaarheid de (dagelijkse) 

onderhoudskosten exorbitant zullen doen toenemen en kostbare renovatie 
van deze twee velden vaker zal moeten plaatsvinden.  
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4c. Alternatieven. 

 

Wij zijn ons bewust dat we moeten besparen en andere middelen moeten 
genereren. Linksom of rechtsom. Daarom hebben we naar alternatieven 

gekeken v.w.b. inkomsten en uitgaven.   
 

We hebben uiteraard gekeken naar de mogelijkheid van een contributie 
verhoging. Daar zit wel wat speelruimte in. 

 
Naar onze mening doet u tamelijk lichtvaardig over het nog meer een 

beroep doen op vrijwilligers. Ook nog meer inzet van vrijwilligers heeft 
een grens. Wij zijn een actieve vereniging met veel en gemotiveerde 

vrijwilligers en een eigen supporters vereniging die ook het nodige doet.  
Zij doen veel onderhoud, reparatie, schoonmaak, kantinediensten, 

(jeugd)training, elftalbegeleiding, sponsorwerving etc. etc. Een nog groter 
beroep op onze leden is nauwelijks meer mogelijk. Wij prijzen ons 

gelukkig met het aantal vrijwilligers maar zeker ook met hun expertise op 

het gebied van grond, weg- en waterbouwkunde, installatietechniek en 
bouwkunde, plus financiën. 

 
Wat betreft het genereren van inkomsten naast contributie,  

sponsorgelden, kantineopbrengst en loten verkoop zijn er die van de 
jaarlijkse rommelmarkt. Echter nu u als gemeente heeft besloten dat 

voortaan de stortkosten afval voor rekening van onze vereniging komt 
levert de rommelmarkt per saldo niet zo veel op. 

Wij zijn voornemens om hierover in gesprek te gaan met HVC. Mogelijk 
kunnen wij een korting op deze stortkosten bedingen.  

 
Intensievere samenwerking met andere vereniging op het gebied van 

inkoop van diensten en goederen kan wellicht tot volume kortingen leiden. 
Wij gaan er echter vanuit dat de gemeente ook slim heeft ingekocht en dit 

traject daarom niet tot een substantiële kostenreductie zal leiden.  

 
Verder begrijpen wij als sportvereniging niet waarom wij aangeslagen 

worden voor een afdracht aan de OFS. Voor zover ons bekend is de OFS 
geen publiek rechterlijk orgaan en voert voor ons zowel direct als indirect 

geen taken uit. Wij gaan er dan ook vanuit dat dit met ingang van 2016 
geschrapt wordt. Mocht dit niet zo zijn dan vernemen wij van u graag de 

motivering.  
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4d. Overdracht. 
 

U stelt voor om een aantal taken zoals dagelijks en groot onderhoud over 

te dragen.  
Wij merken op dat voor de overdracht van zaken het akkoord van twee 

partijen vereist is. U wilt het klein onderhoud en het groot onderhoud 
overdragen zonder de bijbehorende budgetten. Aangezien u als gemeente  

eigenaar bent van de gronden waarop de voetbalvelden gelegen zijn, zijn 
wij van mening dat u gehouden bent tot het doen van groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen tot het moment dat e.e.a. tussen u als 
gemeente en ons als vereniging geformaliseerd is. 

 
Hierboven hebben wij de problematiek met drainage en drangwater 

geschetst. Het A veld is het laatst in of omstreeks 1996 gerenoveerd. Wij 
gaan er vanuit dat u als eigenaar de kosten van de nu noodzakelijke  

renovatie van het A veld voor uw rekening neemt alvorens het tot een 
overdracht kan komen. Nader overleg hier omtrent lijkt ons wenselijk. 

 

Als wij de punten 7 ,8 en 11 uit uw oplegnotitie goed lezen is het voor ons 
niet begrijpelijk waarom de voorgestane overdracht van dagelijks en groot 

onderhoud zonder de bijbehorende budgetten in de tijd gezien niet 
synchroon loopt met het verlagen van de huurtarieven. 

Wij lezen dat u voornemens bent het dagelijks onderhoud per 1 januari 
2016 over te dragen zonder de bijbehorende budgetten en onder punt 11 

dat u “geleidelijk” de huurtarieven wilt verlagen. Het dagelijks onderhoud 
(DO) gaat dus in per 1 januari 2016 voor 100% over, daar en tegen gaat 

de huurverlaging in 2018 naar 2/3 en pas naar nul (0) per 1 jan 2020.   
U kunt in redelijkheid niet van ons verlangen huurpenningen te voldoen 

die niet recht evenredig dalen met de afname van uw bijdragen aan het 
onderhoud. Per saldo betekent dit voor ons een kosten stijging. En 

voortaan de kosten voor onderhoud en nog doorlopende huurpenningen. 
Wij verwachten dat u deze onevenwichtigheid repareert.  

 

Verder constateren wij dat er eclatante verschillen zijn bij de huidige 
huurbedragen. 

Ook hier lijkt het ons voorgehouden beleidsuitgangspunt van harmonisatie 
losgelaten te zijn althans niet waarneembaar ingevuld te worden voor dit 

cluster. Wij stellen dan ook voor dat u (eerst) overgaat tot 
huurharmonisatie. Het is bestuurlijk ook niet vol te houden c.q. 

verdedigbaar dat binnen een gemeente er zulke grote verschillen zijn 
v.w.b. huur voor een object met dezelfde afmetingen en gebruiksdoel.  

 
4e. Ons voorstel. 

 
Gelet op het bovenstaande stellen wij voor e.e.a. als volgt op te lossen. 
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Wij stellen voor uw bezuinigingsdoelstelling te realiseren middels een 

omslagstelsel. 
 

De doelstelling wordt gelijkelijk verdeeld over het aantal velden per 
categorie sport en eventueel te differentiëren naar het soort vekl. De 

kracht van dit voorstel zit in de eenvoud. Het is simpel, transparant en 
voor iedereen gelijk. Het doet direct recht aan de harmonisatie 

wens/verplichting. Het maakt daarmee ook een eind aan de discussie en  
gevoelens van onvrede over de grote verschillen in huurkosten tussen 

verenigingen. 
Bovendien geeft het verenigingsbestuurder zelf de vrijheid en 

verantwoordelijkheid voor en over het aantal velden dat zij noodzakelijk 
achten.   

 
U stelt onder punt 9 voor de gemeentelijke bijdrage aan de 

vervangingsinvesteringen tussen 2017 en 2020 stapsgewijs te verlagen 

tot maximaal 2/3 deel van de werkelijke gemaakte noodzakelijke kosten.  
 

Mocht het tot een overdracht komen dan voorzien wij dat het op hoesten 
van een 1/3 van de kosten van noodzakelijke vervangingsinvesteringen 

niet haalbaar is. Immers veel van de middelen van verenigingen zal 
opgesoupeerd worden door dagelijks en groot onderhoud. Wij achten een 

stapsgewijze afbouw vanaf 2020 in 10 jaar tot 3/4 realistischer.  

 
SDD ZIENSWIJZE  m.b.t. HANDBALVERENIGING DIRKSHORN 

Door de SDD is een commissie ingesteld die in de herfst van dit jaar zal 

rapporteren over de levensvatbaarheid van een doorstart in welke vorm 

dan ook van de handbalvereniging. We kunnen ons vinden in de 

meerjaren onderhoudsplanning sportvelden (= bijlage 3d Meerjaren 

onderhoudsplanning sportvelden) v.w.b. het in stand houden ten 

faveure van een multifunctioneel veld. 

Bij de buitensport voetbal wordt conform de landelijke KNVB normen 

gewerkt. Hoe zit dat bij handbal of is hier geen sprake van een overschot? 

De SDD is het overigens niet eens met de afbouw van de huur. Er zijn ook 

hier eclatante verschillen in de huur.  

 

Ons voorstel: 

Wij zien graag eerst het harmoniseren en vervolgens de afbouw 

van de huur in een zelfde tijdpad als de overdracht van DO en GO 
(zie zienswijze voetbalvereniging Dirkshorn). 

Ook in het bij de zienswijze van voetbalvereniging Dirkshorn 
voorgestelde omslagstelsel kunnen wij ons vinden. 
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Cluster bijlagen 

 
 

Bijlage 6 OZB tarieven 

 
In deze bijlage wordt bij “ Niet-woningen”  worden 

Transformatorhuisjes, gecombineerde panden (niet-woning met woning), 
(bouw)terreinen en objecten in aanbouw buiten beschouwing gelaten om 

een duidelijk overzicht te tonen van bedrijfspanden. De SDD beschouwt 
een de clubgebouw niet als een bedrijfspand en zal derhalve ook buiten  

beschouwing moet worden gelaten. 
De SDD pleit er tevens voor om geen OZB te heffen op de gebouwen van 

de sportverenigingen. In economisch verkeer staat de waardebepaling 
WOZ niet in verhouding met de opbrengst waarbij ook nog sprake kan zijn 

van binnen c.q. buiten bestaan gebouwd gebied. 
Op grond van artikel 220d, eerste lid, aanhef en onderdeel, van de 

Gemeentewet, hebben gemeenten (gemeenteraad) de bevoegdheid om in 
hun belastingverordening naast de verplichte uitzonderingen eveneens 

facultatieve heffingsuitzonderingen op te nemen. Hiermee wordt bedoeld 

uitzonderingen die niet in de Gemeentewet voorkomen. Gemeenten 
hebben bij het opnemen van facultatieve heffingsuitzonderingen geen 

onbeperkte vrijheid. Zo lopen gemeenten het risico dat met het invoeren 
van een facultatieve heffingsuitzondering in strijd met het 

gelijkheidsbeginsel wordt gehandeld.  
 

Ons voorstel: 
Conform de gemeente Hollands Kroon te handelen door het 

afschaffen van de OZB. 
 

 

Diverse opmerkingen 
 

1 - Overschot 
 

Het Def. Opiniërend Raadsvoorstel d.d. 15-12-2015, de bijlage 3c 
Overzicht huurtarieven met huurverlaging naar 0 in het jaar 2020, de 

bijlage 3d Theoretische meerjaren onderhoudsplanning Sportvelden 12 
maart 2015 (overcapaciteit is in grijs aangegeven)en bijlage 5 zijn niet 

consistent met elkaar. 
 

2 - Vrijwilligers 
 

In dit accommodatiebeleid wordt in grote mate geanticipeerd op de 
bijdrage van vrijwilligers. In dit kader is het van zeer groot belang dat bij  

calamiteiten geen discussie mag ontstaan wie bij schade o.i.d. gaat 

betalen.  
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Ons voorstel: 

De verzekering  voor de vrijwilligers laten toetsen op zijn 

volledigheid.   
 

 
Tot Slot   

 
Over bovenstaande gaan wij de komende periode graag met u in overleg. 

Wij menen voldoende gezichtspunten te hebben aangedragen om samen 
met u e.e.a. voor een ieder toekomstbestendig te maken. Waarbij onze 

zienswijze op hoofdlijnen aansluit bij de denkrichting van de SARS. Reeds 
dit gegeven van een gezamenlijk streven naar oplossing is positief te 

noemen. 
Wij hopen oprecht dat de materiële uitkomst van deze 

bezuinigingsoperatie niet is dat steeds meer vrijwilligers afhaken maar dat 
zij lokaal invulling blijven geven aan uw uitgangspunt om de leefbaarheid 

in de dorpen duurzaam in stand te houden.  

 
 

Mede namens de genoemde leden van de SDD,  
Met vriendelijke groet, 

 
Bestuur SDD, 

T. L. Zaat, voorzitter 
M. Kant, secretaris  

J.C. Kroon, penningmeester 
M. Bloothoofd, namens de leden cluster sport.  
 
 

Cc: Gemeenteraad Schagen tav griffie 
      SportAdviesRaadSchagen 

      Dorpsraad Dirkshorn, Groenveld en Stroet 

      Voetbalvereniging Dirkshorn 
      Commissie handbalvereniging Dirkshorn, 

      Stichting dorpshuis 
      Sportfondsen Schagen BV 

       
 

Bijlagen: bijlage 1 -  aanvulling op de jaarrekening 2013 van het dorpshuis 
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Bijlage 1

 


