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Geacht gemeente bestuur 

In de dorpsraad van afgelopen dinsdag is in samenspraak met vertegenwoordigers sport wereld de nota 
accommodatiebeleid behandeld.De verzachting van eerder aangekondigde voorstellen is een stap in de goed 
richting ( extra OZB heff ing om fonds te voeden ) 
Desondanks zi jn de gevolgen nog steeds heel stevig m.n. voor opstallen en velden te bespelen als groot 
onderhoud benodigd is. 
Hier onder een schets van aanwezige betrokken verenigingen en stichtingen dorpshuis en zwembad. 

gevolgen nota sport en cultuur voorzieningen gemeente Schagen inspraak 6 september ( zie 
www.schagen.nl ; l ink accommodaties) 

Dorpshuis ; huidige subsidie gericht op onderhoudsschil van het gebouw 40.000 euro - 25 0Zo s 30.000 euro 
per jaar. Dient t i jd ig een zienswijze in evenals zwembad Waarland ; 40.000 euro - 25 "/o s 30.000 euro per 
jaar ( exploitatie subsidie ). Over uitgaven onderhoud en vervanging is de gemeentelijke nota vaag en 
onduidelijk ; als de zelfde l i j n als bi j de buitensport verenigingen opgeld doet voor het zwembad dan zijn de 
gevolgen ernstig ; als 2/3 van de uitgaven aan groot onderhoud en vervanging uit een te vormen fonds( 
gevuld door extra heff ing OZB ) van de gemeente komt dan resteert 1/3 aan kosten door het zwembad op 
tafel te brengen. Dat is een zeer zwaar traject om invulling aan te geven door een zwembad bestuur. 

De cluster buiten sporten krijgt gebruikelijk periodiek onderhoud op zi jn bordje tegen verlaging van huren 
sportvelden ( naar 0 te verlagen ), daarnaast krijgen buitensport verenigingen te maken met 2/3 gemeente en 
1/3 zelf te betalen regeling groot onderhoud van velden en opstallen accommodatie. De rekennorm voor 
renovatie van een sportveld is 100.000 euro waarvan 33.000 euro voor rekening van vereniging komt 
voortaan. Een renovatie van clubgebouw van 200.000 levert 66.000 eigen bijdrage op. Ga dat maar eens 
delen op 2001 300 leden. De handbal (buiten en binnensport) en gym krijgen te maken met 
hogere huren i .v.m. subsidie vermindering gemeente aan sportzalen en hal. 

Con Zelo handbal heeft asfalt velden met aanleg fouten (scheuren en gladheid ) welke waarschijnlijk zeer 
moeizaam nog te verhalen zullen zijn aan destijds betrokken aannemer. 

Met name het onderdeel groot onderhoud aan velden en opstallen ; 2/3 gemeente en 1/3 zelf te betalen, 
levert grote hoofdbrekens op alle betrokken verenigingen. 

Hopende op een passende aanpassing van beleidsvoornemens groeten w i j uw namens vertegenwoordigers 
bovengenoemde verenigingen en stichtingen en dorpsraad Waarland. 
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