
 
 

 

 

 

Voorzitter,  geachte commissieleden, 

 

Als SDD bestuur houden we onze leden voor, en dat zijn 27 verenigingen en stichtingen op het 

gebied van Sport, Kunst en Cultuur  & Recreatie dat er bezuinigd moet worden en het dus geen 

enkele zin heeft om in de slachtoffer rol te kruipen en/of overal neen tegen te zeggen. Het gaat er nu 

om slimme oplossingen te vinden en te bezien waar verenigingen een bijdrage kunnen leveren. 

Oplossingen die de minste pijn doen, en in de maatschappij c.q. bij verenigingen op het nodige 

draagvlak kunnen rekenen.    

Het doet ons dan ook deugd dat B&W op verschillende momenten aangeeft dat het beleid is dat de 

accommodaties in de kernen en kleine dorpen behouden blijven. Dit in het belang van de 

leefbaarheid. Dat geeft verenigingsbestuurders in de kernen het gevoel dat ze er niet alleen 

voorstaan. Dat niet alle ballen op Schagen gaan en de dorpen in een sterfhuisconstructie zijn beland. 

U vindt met dit beleidsuitgangspunt in ons een supporter.  

Wat ons ook vreugde vol stemt is dat in de nota van beantwoording u het op een aantal punten met 

onze zienswijze eens bent. U kunt het dus wel.  

Zo onderkent u met ons dat met de overdracht van taken en verantwoordelijkheden ook 

bevoegdheden overgedragen dienen te worden en daartoe de eigendomsaktes herzien moeten 

worden. Met u terugtreden, moet de verenigingsbestuurder baas in eigen clubhuis worden. 

Verder schrijft B&W het geheel met ons eens  te zijn v.w.b. het feit dat overdracht geen eenzijdige 

rechtshandeling is maar alleen kan plaatsvinden als beide partijen het met elkaar eens zijn. U heeft 

zojuist van de inspreker van VV Dirkshorn gehoord dat er nog een fors verschil van inzicht is v.w.b. 

het gebruik en de staat van de velden.  Dit moet wel opgelost worden alvorens er ergens een 

akkoord op komt.  

Iets soortgelijks geldt voor het Dorpshuis in Dirkshorn u heeft de vz van stichtingsbestuur v.h. 

dorpshuis er zo juist over gehoord.  Ik ga er zondermeer van uit dat de wethouder de raad juist en 

volledig informeert en dus het juiste en laatste cijfermateriaal ter beschikking stelt. Zoals door het 

bestuur van het dorpshuis aan het ambtelijk apparaat eerder  ter beschikking is gesteld. En dus in dit 

huis aanwezig is. Dit klemt temeer nu uit de nota van beantwoording blijkt dat u meerder keren wel 

aangeleverd maar onjuist geïnterpreteerde gegevens alsnog in de besluitvorming meeneemt. Wij 

zien niet in waarom dit in dit geval niet zou kunnen. Het is voor het sluitend krijgen van het financiële 

plaatje misschien heel vervelend voor u maar gelet op de gevolgen voor het dorpshuis Dirkshorn is 

dit echt onacceptabel. Wij gaan er dan ook vanuit dat de wethouder en anders u als raad dit 

corrigeert.  

U bent het ook met ons een v.w.b. de noodzaak om tot meerjarige afspraken te komen. Niet ieder 

jaar een nieuwe bezuinigingsronde en/of lastenverzwaring. Duidelijkheid voor 

verenigingsbestuurders wat ze komende jaren kunnen verwachten aan beleid en financiële zaken.  



 
 

 

 

 

Vz, dat was het zoet. Nu het zuur.  

Maar B&W heeft eerder laten zien onze zienswijze te delen en dat gaat met enige aansporing van de 

raad op wat nu aan de orde komt ook lukken. 

U bent voornemens een tweetal reserveringsfondsen t.b.v. vervangingsinvesteringen in het leven te 

roepen. Lijkt ons een uitstekend idee.  

Wij stellen voor dat de verenigingsbestuurders in samenspraak met u beslissen over de aanwending. 

B&W geeft aan de rol v.d. SARS te willen beperken tot een adviserende.  Dat is jammer. Daarmee een 

gemiste kans v.w.b. het daadwerkelijk handen en voeten geven aan de door de politieke zo bepleitte 

en gewenste participatiemaatschappij. De burger die zijn verantwoordelijkheid neemt en mede 

beslist. De verenigingsbestuurder moet, nu met de SARS als tussenstation, met de pet in de hand om 

een bijdrage vragen in plaats dat de verenigingen elkaars aanvragen beoordelen.  

Verenigingsbestuurders die elkaar de maat nemen en “ploeggenoten” corrigeren als ze er een potje 

van maken.  Wij zouden graag zien dat verenigingen in welk construct dan ook meer zeggenschap 

krijgen over de aanwending van reserveringsfonds gelden. Dat geldt dus ook voor de dorpshuizen. 

Ik zie hier nog oud denken. Dit is geld v.d. gemeente, wij beheren het,, wij weten wat goed voor u is 

wij beslissen.  Hier is de kunst van het loslaten gewenst. 

Tot slot vz. 

Wat wringt in dit hele gebeuren is dat de gemeente als bestuursorgaan een bezuinigingsdoelstelling 

heeft maar dat u als eigenaar gehouden bent om uw eigendom te onderhouden en de huurder in 

staat moet stellen het volle genot te hebben van het gehuurde. In de nota bevestigt u onze c.q. deze 

zienswijze.  

U wilt van het DO en GO af om uw bezuiniging te realiseren. Ik heb de vz.  v.d. SARS  op de 24e horen 

zeggen dat dit bij de gemeente moet blijven. 

Met andere woorden u bent eigenaar en moet de boel gewoon goed onderhouden. Ik heb de indruk 

dat veel voetbalverenigingsbestuurders het een enorme opgave vinden om het DO en GO voor hun 

rekening te nemen. Twijfels over de expertise, twijfels over de verdere inzet van vrijwilligers, twijfels 

over het kosten plaatje etc.   

De vraag is hoe realiseren we dan die bezuiniging?  En ik heb het nu bewust over we en niet over uw 

bezuiniging. Verenigingen zullen ook iets moeten doen. 

De bedragen en misverstanden vliegen over tafel. Ons voorstel, gehoord ook andere insprekers 

zowel vanavond als afgelopen donderdag; gebruik de komende weken om dit alles goed inzichtelijk 

op papier te zetten. Wat moet er bezuinigd worden? Wat kost het als DO en GO bij de gemeente 

blijft? En kan dat echt niet voor minder? Wat als het DO naar de verenigingen gaat? Het 1/3 en 2/3 is 

voor ons ook nog niet echt helder. Waarover precies? Waarom niet ¼  en ¾?   

 



 
 

 

 

 

Wat leveren de nu voorgestelde maatregelen echt op, waar zitten de weglek effecten, wat kunnen 

verenigingen zelf doen en zelf op hoesten?  (Als SDD hebben wij al het nodige in een spreadsheet 

gezet want dat ontbrak er tot nu toe aan). Ik zou tegen de verenigingen willen zeggen tel je knopen, 

c.q. je contributie en andere inkomsten etc. maak een keuze, wat wel/ niet over nemen, en ga er dan 

voor samen met de gemeente. Wat ons betreft is het een gedeelde verantwoordelijkheid.  

Dan echt als laatste vz. en in het verlengde van bovenstaande het volgende. 

In de spreadsheet waar ik het net over had doemen grote verschillen tussen verenigingen op. 

Bijvoorbeeld op het gebied van contributies. Ik ben van mening dat de verenigingen hier hun 

verantwoordelijkheid moeten nemen en zo nodig dit gelijk moeten trekken 

Wat verenigingen niet kunnen is de huur harmoniseren. Ook hier zien we grote verschillen. In de 

nota van beantwoording geeft u aan ervoor te kiezen de huur gefaseerd te willen harmoniseren. 

De motivatie daarvoor is bepaald niet sterk namelijk en ik citeer ”er ontstaat een ongewenst situatie 

voor sommige verenigingen omdat een hogere huur in rekening moet worden gebracht” einde citaat.  

Vz. het is even ongewenst dat andere verenigingen nog tot de uitfasering een veel hogere huur in 

rekening wordt gebracht.  In feite subsidiëren zij  de verenigingen die een lage huur betalen. Het is 

ook niet verdedigbaar uit een oogpunt van rechtsgelijkheid. Binnen één en dezelfde gemeente grote 

verschillen in huur voor een zelfde object, van dezelfde omvang en met een zelfde doel. Een en 

ander is nu allemaal zichtbaar geworden en aanleiding tot veel onvrede en gemopper. Financial Fair 

Play is hier dringend gewenst.   

De wetgever zegt gij zult harmoniseren, de SARS zegt het en wij zeggen het. Ik zou zeggen luister 

naar deze bijna heilige drie eenheid. Breng een versnelling aan op het punt van harmoniseren van 

huren. 

Vz.  Ik wens uw commissie, de raad en het college veel wijsheid toe bij de verdere invulling van een 

en ander. 

Dank voor uw aandacht. 

 

(SDD 28-04-2015 Inspreken zienswijze).  

Bijlage: spreadsheet. 

 


