
Zienswijze toelichting accommodatie beleid door dorpsraad Waarland 28 – 9 -  2015  Ruud Bakker 

De ideeën opgedaan in samenspraak betrokken verenigingen en instanties en de openavond 

politieke partij Jess over het accommodatie beleid gemeente Schagen.    

Voor zwembad Waarland en dorpshuis zie onze schriftelijke zienswijze en die van hun zelf 

ingebrachte zienswijze van Zwembad Waarland en het dorpshuis. 

Voor de binnensport verenigingen 

Alternatief voor het voorgesteld beleid van de gemeente Schagen : stoppen met subsidie regeling 

voor jeugdleden a 23 euro per lid ; gevolg contributie 23 euro omhoog. 

Voor seniorenleden ongeveer 23 euro contributie verhoging ter compensatie hogere huurkosten 

binnensport accommodaties ( ook onderdeel van beleidsstuk gemeente Schagen ) . Het is lastig ,maar 

niet onoverkomelijk. Het scheelt veel rompslomp voor verenigingen / gemeente. De besparing is 

flink deel van bezuinigingsdoelstelling.   

Voor buitensport verenigingen 

Bij voorgesteld beleid gemeente Schagen tekent zich volgens betrokken verenigingen een 

zorgwekkende verhoging van contributies af. Alternatief ; stoppen subsidie jeugdleden van 23 euro 

per lid ; gevolg contributie met 23 euro omhoog. Bezuiniging voor gemeente 

Huren velden  versneld terugbrengen naar 0 ; liefst direct ; geen harmonisatie benodigd en een stuk 

minder rompslomp voor allen betrokkenen. Bezuiniging voor de gemeente. 

Eventueel wegstrepen OZB heffing opstallen verenigingsgebouwen en complex. 

De gemeente Schagen stoot heel wat regel en bestuurswerkzaamheden en ambtenaren uren af door 

voorgesteld beleid. De besparing aan arbeidsuren staan niet in de begrote en voorziene besparingen 

c.q. bezuinigingen. Bij 2 FTE op afdeling samenleving zou dat 2 x 75000 euro aan loonkosten/ bureau 

en overhead kosten besparen ; een flink deel van benodigde besparing. 

De onderhoudskosten professioneel uitgevoerd  per veld bedragen 10 – 12.000 euro per veld per 

jaar. 

Alternatief voorstel ; geloofwaardig budget per jaar per veld beschikbaar stellen door gemeente 

Schagen om verenigingen zelf regulier en groot onderhoud te organiseren voor nu en in de toekomst. 

Mogelijkheid onderzoeken voor oprichting overkoepelende onderhoud coöperatie voor alle 

betrokken verenigingen onder de paraplu van de sportraad. Voordelen kennis en kunde bundeling , 

samen gebruik materialen , inkoop voordelen en bij slimme opzet BTW teruggave / verrekenen.            

Bovenstaande voorstellen zijn betrekkelijk makkelijk uitvoerbaar en transparant en geven volop 

ruimte aan de beoogde participatie samenleving en het organisatietalent van ons verenigingsleven in 

de gemeente Schagen.  

Aldus Ruud Bakker  voorzitter dorpsraad Waarland 

 


