
                                                 

 

 
 
Wethouder Samenleving, de heer B. Blonk  

 
 
 

                                           
    Schagen, 4 september 2015 

 
 
 
Geachte heer Blonk  
 
 
Naar aanleiding van het voorgenomen besluit inzake het accommodatiebeleid, waar de 
gemeenteraad in december 2015 over moet beslissen, wil de sportadviesraad Schagen (hierna 
SARS) hierbij haar zienswijze kenbaar maken.  
 
1. Het proces  
 
Het voorgenomen besluit is door de SARS, evenals het voorgaande voorstel van oktober 2014 
zeer negatief ontvangen.  
Een hele projectorganisatie met werkgroepen en een klankbordgroep heeft niet kunnen 
voorkomen dat het voorstel van B&W weer een hele vervelende verrassing is geworden voor de 
SARS.  
Het zou B&W en in het bijzonder wethouder Blonk sieren (en de SARS is altijd bereid gevonden) 
om door middel van een vroegtijdig gesprek een toelichting te geven alvorens een dergelijk 
drastisch besluit de sportwereld in te slingeren. Nu kregen we een toelichting terwijl de stukken 
voor de raadsleden al werden gedistribueerd. Wij snappen ook niet waarom deze voorstellen niet 
eerst in de klankbordgroep zijn besproken. Dan had daar een discussie kunnen plaatsvinden. Daar 
was de klankbordgroep toch ook voor!  
 
Tijdens het proces zijn bovendien talloze gesprekken gevoerd met de verschillende verenigingen 
teneinde na te gaan wat de verenigingen nu doen, wat ze eventueel zouden kunnen doen en wat 
absoluut niet mogelijk is om zelf te doen. Daarmee is tegemoetgekomen aan het advies van de 
SARS naar aanleiding van de vorige kadernota. De uitkomsten van deze gesprekken komen echter 
op geen enkele wijze naar voren in het besluit.  
 
Wat de SARS bovendien irriteert is dat ondanks deze gesprekken en de input die vanuit de 
verenigingen gegeven is, de cijfers omtrent onderhoud en renovatie nog steeds niet kloppen en 
inconsistent met eerdere uitlatingen zijn.  
 
Het voorstel behelst o.a. gedurende de komende jaren als kosten voor de renovaties van de 
opstallen van de sportverenigingen een bedrag van € 567.000 minus € 58.000 voor “boventallige” 
velden. Per saldo zijn de renovatiekosten € 509.000 per jaar. 



                                                 

 

Dit bedrag moet gedekt worden 2/3 voor rekening van de gemeente, zijnde € 340.000 en 1/3 voor 
de verenigingen zijnde € 170.000.  
 
Vervolgens wil de gemeente een besparing realiseren door het dagelijks- en groot onderhoud, wat 
nu nog door de gemeente wordt gedaan, naar de sportverenigingen over te hevelen. De gemeente 
denkt hiermee een besparing te realiseren van € 216.000 ter dekking van hun 2/3 deel.  
Een eenvoudige rekensom leert dat het aandeel van de sportverenigingen geen € 170.000 maar  
€ 327.000 zal bedragen.  
Sportverenigingen betalen in het voorstel derhalve 2/3 deel en de gemeente 1/3 deel zijnde  
€ 123.000. Dat bedrag moet kennelijk gedekt worden door de OZB met 9% te verhogen.  
 
Met de wetenschap dat in het “Opiniërend Raadsvoorstel” is aangegeven dat sportverenigingen in 
2018 waarschijnlijk (de stukken zijn hierover niet helder) nog eens € 80.000 moeten bezuinigen 
wordt het totale bedrag wat met het voorstel van de gemeente voor rekening van de 
sportverenigingen komt op € 407.000  
 
2. Het voorgenomen besluit  
 
Het voorgenomen besluit is voor de SARS en haar leden volstrekt onacceptabel, simpelweg omdat 
de financiële gevolgen desastreus zijn voor de verenigingen en haar leden.  
 
Enkele cijfermatige exercities van de verenigingen maakt duidelijk dat als gevolg van het 
voorgestelde beleid de contributies voor de leden met minimaal € 100 per jaar (voor leden van 
grote verenigingen zoals Vios) en honderden euro’s voor de leden van de kleine verenigingen 
(Dirkshorn € 195 per lid per jaar en vv Petten € 341 per lid per jaar) omhoog zal moeten gaan.  
Bij die exercities is overigens geen rekening gehouden met opzeggen van leden door de hogere 
contributie. Ook de bezuinigingstaakstelling van € 405.000 waar de sport voor € 80.000 aan zal 
moeten bijdragen in 2018 is hier nog niet eens in meegenomen.  
 
Al met al zijn dit verhogingen die voor sportend Schagen niet acceptabel zijn en voor veel 
verenigingen de nekslag zullen betekenen. Dit zal vervolgens ook niet te onderschatten grote 
gevolgen hebben voor de kleine kernen in onze gemeente, dit staat ook weer haaks op het huidige 
beleid met betrekking tot de kleine kernen van de gemeente.  
 
Doordat in het voorgenomen besluit ook alle werkzaamheden worden overgedragen aan de 
verenigingen zal er een enorme wissel getrokken worden op de bestaande en eventueel nieuwe 
vrijwilligers. Gelet op het tijdsbeeld waarin de maatschappij al meer individueel ingesteld is zal 
dit zeer lastig zo niet onmogelijk worden om in te vullen.  
 
De gevolgen voor de verenigingen en leden die gebruik maken van sporthallen of zwembaden zijn 
zowel voor de betrokken verenigingen als de SARS volkomen ongewis en de SARS is zeer 
benieuwd of B&W enig inzicht heeft in de financiële gevolgen van het voorgestelde beleid voor 
de “binnensportverenigingen” .  
 



                                                 

 

De sportende gezinnen worden overigens ook nog eens door de OZB verhoging geraakt en dragen 
op deze manier onevenredig veel bij om een gunstig sportklimaat te behouden. 
 
3. Denkrichting 
 
De bestuurders van de sportverenigingen en de Sportadviesraad realiseren zich dat 
bezuinigingen noodzakelijk zijn en dat reservering van gelden voor renovatie verstandig is.  
De sportverenigingen hebben tijdens het vorige voorstel en ook in de gesprekken welke 
gevoerd zijn aangegeven mee te willen denken. 
 
De sportverenigingen zijn bijvoorbeeld bereid het dagelijks onderhoud voor hun rekening te 
nemen. Het grote onderhoud is specialistisch werk en vaak niet te doen door de verenigingen 
zelf omdat daarvoor de technische kennis bij de clubs veelal ontbreekt. Verder is kundige en 
tijdige uitvoering van het groot onderhoud noodzakelijk voor een lange levensduur van de 
accommodaties. 
 
De denkrichting die leeft is om, naast het dagelijks onderhoud, de huidige huur in stand te 
laten (extra gelden voor de gemeente ongeveer € 60.000) en daarnaast de huren tot een 
bepaald niveau op te trekken. Daarbij zal gekeken moeten worden of de contributies in 
redelijke mate omhoog gaan en moet verder de huur van de accommodaties geharmoniseerd 
worden. Deze gelden kunnen vervolgens gebruikt worden voor de reservering van de gelden 
voor de renovatie. 
 
Voor wat betreft de binnensporten zal een modus gevonden moeten worden waarbij de 
contributieverhoging (die in de lijn zal moeten liggen met de contributieverhoging van de 
buitensporters) gebruikt zal worden om de bezuinigingen te realiseren en kwalitatief goede 
accommodaties te behouden. 
 
De sportadviesraad en haar leden gaan graag met B&W in gesprek om een en ander uit te 
werken en tot  een redelijke en voor de sport (bestaansrecht) en voor de sporter betaalbare 
oplossing te komen en niet tot een vernietiging of verloedering van de sportactiviteiten 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
Hans van Ketel 
Voorzitter SportAdviesRaad Schagen 


