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Samenvatting 

Schagen wil een leefbare en aantrekkelijke gemeente zijn voor haar inwoners en daarin speelt het 

aanbod aan maatschappelijke accommodaties een belangrijke rol. Binnen het 

accommodatiebeleid moet rekening gehouden worden met harmonisatie, noodzakelijke 

bezuinigingen en voortschrijdend inzicht in de staat van onderhoud en de financiële gevolgen 

daarvan.  

 

De bezuinigingen die de gemeente moet doorvoeren treffen de gehele gemeentelijke organisatie. 

Tot en met 2018 moet er € 8,5 miljoen worden bezuinigd en voor het beleidsterrein  Samenleving 

betekent dit € 3,9 miljoen.  

De oorzaak van de bezuinigingen zijn lasten verzwaring, minder financiële middelen vanuit het rijk en 

inzichtelijk worden van vervangingsinvesteringen voor accommodaties waarvoor geen dekking is in 

de gemeentebegroting.  

Ook moet het gemeentelijk beleid van de drie voormalige gemeenten worden geharmoniseerd. 

In het verleden zijn er geen voorzieningen ingesteld voor vervangingsinvesteringen. Op het moment 

dat er een investeringsbijdrage nodig was werd dit veelal gefinancierd uit de algemene reserve of uit 

incidentele meevallers. De schaal van de huidige gemeente en de daarmee verband houdende 

grote hoeveelheid accommodaties laten dit echter niet meer toe. 

 

Voor het behoud van de leefbaarheid in onze kleine kernen en wijken en willen wij solidair zijn met 

onze verenigingen zijn vergaande maatregelen nodig om het accommodatiebestand duurzaam te 

behouden. 

 

De gemeente staat derhalve voor een uitdaging om naast dé gemeente te zijn waar het aantrekkelijk 

is om te wonen en te recreëren  ook een bezuiniging op het accommodatiebeleid te realiseren. 

Voorgesteld wordt  zowel de gemeente, als de inwoners en de verenigingen te laten bijdragen aan 

de investeringen in het accommodatiebeleid.  

 

Dit vraagt om een realistische blik op het huidige accommodatiebestand maar ook op de mate 

waarin de leden van de verenigingen door participatie en zelfwerkzaamheid bijdragen aan het in 

stand houden van de voor hen zo belangrijke accommodatie.  

Opinierend 

Raadsvoorstel 
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Door op deze wijze samen te werken aan een gemeente waarin onder meer gezondheid van onze 

jeugd, welzijn van onze ouderen en sportieve mogelijkheden – ook voor onze toeristen -  van belang 

zijn, kunnen we de kwaliteit en kwantiteit van onze accommodaties op peil houden. Daarmee wordt 

ingestoken op het behoud van de leefbaarheid van de kernen. 

 

Dit komt neer op een consistent en evenwichtige gezamenlijke budgettaire inspanning: 

1. De gemeente draagt gedeeltelijk bij in de vervangingsinvesteringen van de buitensport, 

exploitatie en levensverlengend onderhoud van de zwembaden, sporthallen en –zalen en 

gymzalen, exploitatie/onderhoud en renovaties van de dorpshuizen.  

2. De verenigingen zorgen zelf voor het dagelijks en groot onderhoud, dan wel vangen zelf de 

voorgestelde verlaging van de gemeentelijke exploitatiesubsidie voor accommodaties op. 

3. Alle inwoners en ondernemers dragen een deel van de kosten voor de voorzieningen door een 

extra stijging van de OZB met 9%  per 1-1-2016.  

 

Naast een aantal algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid, worden er ook een 

aantal concrete bezuinigings- en dekkingsvoorstellen gedaan.  

 

Voorgesteld besluit: 

Cluster dorpshuizen: 

1. De taakstellende bezuiniging van € 50.000 op de dorpshuizen als volgt te realiseren: 

a. De dorpshuizen die in 2015 een exploitatiebijdrage (totale bijdrage € 178.000) hebben 

ontvangen van de gemeente, met ingang van 2017 een bezuiniging op te leggen, welke 

wordt verdeeld naar rato van de financiële draagkracht van de dorpshuizen. 

2. Met ingang van 2017 de renovatiekosten1 subsidiëren voor maximaal 33,3% van de werkelijk 

noodzakelijke  kosten, waarbij structurele dekking wordt gecreëerd door middel van een hiervoor 

in het leven te roepen renovatiereserve dorpshuizen waaraan jaarlijks € 40.000  wordt 

toegevoegd. Er wordt niet meer uitgekeerd dan de reserve toelaat.  

3. Met ingang van 1 januari 2016 de renovatiereserve dorpshuizen op te bouwen. 

4. In 2020 de verdeling van de bezuinigingen op basis van de financiële draagkracht van de 

dorpshuizen en de effecten ervan op de dorpshuizen te evalueren. Op basis van de uitkomsten 

van de evaluatie kan bijsturing van de verdeling van de bezuinigingen plaatsvinden, ofwel tot 

een andere verdeling van het beschikbare resterende subsidiebudget (€ 128.000) worden 

besloten. 

 

Cluster sporthallen en –zalen en gymzalen: 

5. Korting door te voeren op de exploitatiesubsidie van in totaal 25% (12,5% 2016 en 12,5% 2017) 

 

Cluster buitensport: 

6. Velden die vanuit de norm van de landelijke sportbonden niet meer noodzakelijk zijn, niet meer te 

onderhouden en te vervangen.  

7. Het dagelijks onderhoud aan de sportverenigingen per 1 januari 2016 over te dragen, zonder de 

bijbehorende budgetten; 

8. Het groot onderhoud aan de sportverenigingen  per 1 januari 2018 over te dragen, zonder de 

bijbehorende budgetten; 

9. De gemeentelijke bijdrage aan de vervangingsinvesteringen tussen 2017 en 2020 stapsgewijs te 

verlagen tot maximaal 2/3 deel van de werkelijk gemaakte noodzakelijke kosten; 

10. Eenmalig de werkelijk noodzakelijk gebleken vervangingsinvesteringen voor 2015 en 2016 

opgenomen in het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan te financieren; 

11. De huurtarieven voor de sportvelden geleidelijk tussen 2016 en 2020 te verlagen tot uiteindelijk nul, 

de fasering wordt gekoppeld aan de overdracht van dagelijks onderhoud in 2016, groot 

onderhoud in 2018 en vervangingsinvesteringen in 2020;  

12. De specifieke uitgangspunten voor de buitensport vast te stellen. 

 

 

                                                           
1 Renovatie is een clustering van groot onderhoud exclusief nieuwbouw/uitbreiding 
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Cluster zwembaden: 

13. Korting door te voeren op de exploitatiesubsidie van in totaal 25% (12,5% 2016 en 12,5% 2017) 

 

Overige besluitvorming: 

14. De algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid vast te stellen.  

15. De uitgangspunten voor wijk- en jeugd en culturele gebouwen vast te stellen 

16. Een reserve in te stellen voor de renovaties van de dorpshuizen waarin met ingang van 1 januari 

2016 jaarlijks € 40.000 uit de exploitatiebegroting wordt gestort.  

17. Een reserve in te stellen voor de renovaties van de sportvelden waarin per direct 1 miljoen uit de 

frictie kostenpost wordt gestort en met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks € 304.000 uit de 

exploitatiebegroting wordt gestort.  

18. Met ingang van 1 januari 2016 de OZB extra te verhogen met 9% ter dekking van het 

accommodatiebeleid. 

19. De adviesraden betrekken bij mogelijke prioriteringsvraagstukken binnen het 

accommodatiebeleid 

 

Aanleiding 

 

In de Meerjarenvisie 2014-2018 is als uitgangspunt geformuleerd dat het gemeentelijk aandeel in de 

financiering en exploitatie van accommodaties verminderd wordt door:  

 meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij organisaties en gebruikers; 

 zelf te doen als gemeente, dan wel overlaten aan de markt; 

 als sprake is van privatisering geldt dit onder de voorwaarde dat de accommodatie eerst in 

kwalitatief goede staat van onderhoud moet zijn (gebracht).  

 

 

De bezuinigingstaakstelling gekoppeld aan het accommodatiebeleid, bedraagt € 405.000 welke als 

volgt is onderverdeeld over de verschillende clusters: 

- dorpshuizen       €   50.000 

- sportterreinen      €   80.000 

- sporthallen/-zalen     €   65.000 

- zwembaden/wijk- en jeugdgebouwen en cultuur € 210.000 

 

Het totaalbedrag van € 405.000 moet  in 2018 aan bezuinigingen op het totale maatschappelijk 

vastgoed bereikt worden.  

 

Uit de gesprekken met de verenigingen en besturen  bleek dat privatisering voor hun  geen optie is 

gezien de verantwoordelijkheden en risico’s die daarmee gepaard gaan.  

 

Gedurende de afgelopen maanden zijn de te maken kosten voor het in stand houden van het totale 

maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Schagen, in beeld gebracht.  

Uit deze inventarisatie bleek dat een groot deel van met name de vervangingsinvesteringen van de 

buitensport en het levensverlengend onderhoud van de sporthallen, - zalen, gymzalen, dorpshuizen 

en zwembaden niet zijn gedekt binnen de exploitatiebegroting. Dit betekent dat er naast de 

bezuinigingstaakstelling van € 405.000 nog structureel een bedrag gedekt moet worden aan 

vervangingsinvesteringen en levensverlengend onderhoud van jaarlijks ruim € 1 mln.  
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Tabel 1. Ongedekte uitgaven op de exploitatiebegroting   

  2017 tot 2024 

Buitensport*                574.000  

Sporthallen en -zalen **                188.000  

Gymzalen2****          0   

Zwembaden **                168.000  

Dorpshuizen ***                121.000  

Wijk- en jeugdgebouwen ****             0    

Culturele gebouwen ****  0    

Jaarlijks tekort             1.051.000  

Bezuinigingstaakstelling                405.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en ongedekt             1.456.000  

* betreft: vervangingsinvesteringen € 567.000 
**betreft: exploitatietekort sportfondsen en levensverlengend onderhoud  
*** betreft een schatting 
**** indien eigendom van de gemeenten, zijn deze gedekt binnen de 
expoitatiebegroting 

 

Dit tekort op de begroting is voor een groot deel ontstaan omdat de voormalige gemeenten voor 

vervangingsinvesteringen van de sportvelden en het levensverlengend onderhoud aan de 

gebouwen geen bedragen hadden opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze bedragen werden 

in de voormalige drie gemeenten  gedekt uit de algemene reserves en financiële meevallers.  

De algemene reserve biedt deze ruimte niet meer en er zijn de komende jaren geen financiële 

meevallers te verwachten. Hieruit volgt dat indien alle accommodaties in stand gehouden worden, 

op een andere wijze een oplossing gevonden moet worden.  

Tezamen met de bezuinigingstaakstelling van ruim 4 ton zal structureel op jaarbasis 1,45 mln 

gevonden moeten worden om de tekorten in 2017 t/m 2024 te dekken.  

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Gemeente Schagen kent een divers  accommodatiebestand bestaande uit dorpshuizen, sporthallen, 

sportzalen, gymzalen, sportvelden, culturele en welzijnsaccommodaties, jeugdgebouwen, etc.. Door 

de voormalige gemeenten zijn verschillende afspraken gemaakt rondom de exploitatie, subsidiëring 

en het eigendom van het gemeentelijk vastgoed: welzijn, cultuur en sport. De gemeente moet hier 

eenheid in aanbrengen. Van kostendekkende huur is geen sprake. In veel gevallen is er sprake van 

verkapte subsidiëring of gemeentelijke inzet voor onderhoud en/of het financieren van 

vervangingsinvesteringen, levensverlengend onderhoud en renovaties.  

 

Ook wil de gemeente Schagen dat de inwoners meer de verantwoordelijkheid nemen voor de 

instandhouding van het maatschappelijk vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Door een 

gezamenlijke inzet met de verenigingen, besturen en exploitanten, waarbij de rol van de gemeente 

beperkt blijft tot ondersteunen en faciliteren, kunnen de accommodaties die belangrijk zijn in de 

gemeente in het kader van de leefbaarheid in de kernen, behouden blijven. Daarmee wordt 

bijgedragen aan sociale cohesie, volksgezondheid en welzijn in de kernen.  

  

                                                           
2 3 gymzalen heeft gemeente in eigendom en beheer, 6 gymzalen vallen onder  de dorpshuizen en de overige 
zijn in beheer van het onderwijs 
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2. Argumenten 

De keuzes  worden hieronder en in de bijlagen per cluster toegelicht.  

 

Clusters 

1. Cluster dorpshuizen3 

 

Financieel kader 

Op de dorpshuizen moet vooralsnog een bezuiniging gerealiseerd worden van € 50.000. Daarnaast is 

geraamd dat gemiddeld jaarlijks een dotatie voor renovaties nodig is van € 13.500 per dorpshuis, 

ofwel in totaal 9 dorpshuizen á € 13.500 is totaal € 121.000 (MFA in Petten is eigendom van de 

gemeente waarvoor onderhoud is geraamd binnen de begroting). Voor de exacte bedragen 

moeten de dorpshuizen als eigenaren zelf een meerjarenonderhoudsplan opstellen. Tot op heden zijn 

de besturen goed in staat gebleken deze kosten mede door sponsoring zelf te financieren en wordt 

voor slechts een deel (gemiddeld circa een derde) een beroep gedaan op de gemeente. Voor het 

gemeentelijk deel van de kosten van deze renovaties is tot op heden geen bedrag opgenomen in de 

begroting. 

 

In tabel 2 is voorgaande uitgewerkt.  

 

Tabel 2. Dorpshuizen 

Bezuinigingstaakstelling  50.000 

Niet gedekte renovatie  121.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort 171.000 

 

 

Voorstel 

Er zijn verschillende manieren om op basis van de financiële kracht van de dorpshuizen € 50.000 te 

bezuinigen op de exploitatiesubsidies. Financiële kracht is gedefinieerd als liquide middelen minus 

onderhoudsreserve. Er wordt voorgesteld om uit te gaan van een bezuiniging naar rato van de 

financiële draagkracht. Hierbij wordt de bezuiniging  het eerlijkst verdeeld. Op basis van de 

beschikbare reserves bij de dorpshuizen is deze bezuiniging goed op te vangen. De gedachte dat de 

dorpshuizen die altijd spaarzaam zijn geweest nu hiervoor worden gestraft is niet van toepassing: het 

onderhoud van alle dorpshuizen is in behoorlijke staat, dus hierop is niet bespaard.  

 

 Huidige  Naar rato 

Dorpshuis Bijdrage   Bijdrage bezuiniging 

Callantsoog 31.213   31.190 -23 

Waarland 30.440   23.634 -6.119 

Petten  29.273   6.140 -23.133 

Dirkshorn 20.293   4.902 -15.391 

Sint Maarten 20.293   20.293 0 

Sint Maartensbrug 46.497   41.592 -4.905 

Krabbendam 428   0 -428 

Warmenhuizen 0   0 0 

Tuitjenhorn 0   0 0 

Totaal 178.437   127.750 -50.000 

 

 

Voor wat betreft de niet gedekte renovatiekosten wordt voorgesteld om maximaal 1/3 van de 

noodzakelijke renovatiekosten bij te dragen, met als maximum de op dat moment beschikbare 

reserve  De gedeeltelijke gemeentelijke bijdrage sluit aan  bij de ervaringscijfers uit het verleden.  

                                                           
3 Dorpshuis Waarland;  Dorpshuis De Klimop Sint Maarten; Dorpshuis De Kastanjeboom, Dirkshorn; Dorpshuis 

Warmenhuizen; Dorpshuis AHOJ, Tuitjenhorn; Dorpshuis De Uijtkijk, Sint Maartensbrug; Dorpshuis Callantsoog; Sebab 

in Petten; Verenigingsgebouw ’t Centrum, Stroet; Trefpunt Krabbendam 
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Alle 9 dorpshuizen komen in aanmerking voor deze regeling. Het gemeentelijk gebouw in Petten is 

eigendom van de gemeente.  De gemeente verhuurt het gebouw aan een Stichting, maar blijft 

vanuit haar rol als verhuurder verantwoordelijk voor het meerjarig groot onderhoud. De kosten 

hiervoor zijn binnen de exploitatiebegroting opgenomen.  

 

Tabel 3. Dorpshuizen 

Gerealiseerde bezuiniging  -/-50.000 

Niet gedekte renovatie 1/3 deel                    40.000 

Werkelijke bezuiniging  -/-10.000 

 

Bezuiniging € 50.000 gerealiseerd naar rato van financiële draagkracht. Van de niet gedekte 

renovatiekosten van € 121.000 komt 1/3 deel voor rekening van de gemeente. Op jaarbasis is dit 

afgerond € 40.000. Per saldo wordt er dan een bezuiniging gerealiseerd van € 10.000. 

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in Bijlage 1a  en 1b; Dorpshuizen en overzichtskaart 

Dorpshuizen 

 

2. Cluster sporthallen, sportzalen en gymzalen 

 

Financieel kader 

Op de sporthallen , sportzalen en gymzalen moet een bezuiniging gerealiseerd worden van € 65.000. 

Daarnaast is op basis van het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan berekend dat voor 

levensverlengend onderhoud en het tekort op de exploitatiekosten jaarlijks een bedrag van € 188.000 

nodig is.  

Binnen de contractafspraken met Sportfondsen is afgesproken dat voor 2018 binnen de exploitatie 

van de sporthallen- en zalen en zwembaden in beheer van Sportfondsen, een bedrag van € 55.000 

en €64.000 bezuinigd moet worden. Omdat de bezuiniging van € 64.000 nog niet is gerealiseerd en 

daar twee  jaar voor nodig is, zijn deze nog niet in dit voorstel als bezuiniging opgevoerd. Het bedrag 

van € 55.000 wel omdat deze hard is.  

 

In tabel 4 is voorgaande uitgewerkt.  

 

Tabel 4. Sporthallen en -zalen  

Bezuinigingstaakstelling  65.000 

Exploitatietekort en niet gedekt levensverlengend onderhoud         188.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort  253.000 

Taakstellende bezuiniging Sportfondsen  -55.000 

Restant te dekken 198.000 

 

Voorstel sporthallen, sportzalen  en gymzalen 

Voorgesteld wordt de huidige exploitatiesubsidie bij de gesubsidieerde sporthallen, sportzalen en 

gymzalen,  welke niet onder de overeenkomst van Sportfondsen vallen, gefaseerd over twee jaar met 

totaal 25% te verlagen. Dit houdt in dat per 1-1- 2016, 12,5% verlaging doorgevoerd wordt en per 1-1-

2017 nogmaals 12,5%.  

 

Dit percentage is gebaseerd  en afgestemd op de taakstelling welke de gemeente reeds heeft 

ingezet  op de eigen accommodaties die ondergebracht zijn bij Sportfondsen. Deze korting  is 

opgebouwd uit € 55.000,-  directe korting exploitatiebijdrage (13% van de huidige exploitatiebijdrage) 

en € 64.000,-  terugdringen negatief draaiende exploitaties (15% van de huidige exploitatiebijdrage). 

Totaal percentage welke hiermee opgelegd is op de eigen accommodaties betreft 28%. 

 

Naar aanleiding van de gesprekken met de belanghebbenden is verlaging van de exploitatie 

bijdrage gezien de huidige financiële positie van de exploitanten op te vangen middels o.a. : 

aanpassing van de zaal- huurtarieven4  met enkele euro’s, inzet extra vrijwilligers en  aanpassing van 

de barinkomsten.  

                                                           
4 De zaaltarieven in de gehele gemeente Schagen (€34,-) zijn substantieel lager dan het landelijk 

gemiddelde van circa € 45,- p/uur 
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Deze taakstelling is in de onderstaande tabel verwerkt 

 

 
 

De totale structurele besparing welke dit oplevert naast de taakstelling van Sportfondsen is per: 

• Vanaf 1-1-2016 € 18.000,- 

• Vanaf  1-1-2017 € 36.000,- 

 

Het percentage voor de sporthallen is afgestemd op de taakstelling welke de gemeente reeds heeft 

ingezet op de accommodaties welke ondergebracht zijn bij Sportfondsen. Voor 2016 12,5% en 2017 

12,5%. 

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in Bijlage 2a, 2b  en 2c Sporthallen-sportzalen 

 

3. Cluster zwembaden en wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen 

 

Financieel kader 

Op de wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen moet tezamen met de zwembaden een 

bedrag van € 210.000 bezuinigd worden. Daarnaast bedraagt het exploitatietekort en niet gedekte 

levensverlengend onderhoudswerkzaamheden op de zwembaden € 168.000. In tabel 5 is 

voorgaande uitgewerkt.  

 

 

Tabel 5. Zwembaden, wijk- en jeugdgebouwen en cultuur 

Bezuinigingstaakstelling  210.000 

exploitatietekort zwembaden en niet gedekt levensverlengend onderhoud 
zwembaden  

                  
168.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort 378.000 

 

 

Voorstel zwembaden  

Voorgestelde wordt de huidige exploitatiesubsidie bij de gesubsidieerde accommodaties in deze 

cluster welke niet onder de overeenkomst van Sportfondsen valt, gefaseerd over twee jaar met totaal 

25% te verlagen. Dit houdt in dat per 1-1- 2016, 12,5% verlaging doorgevoerd wordt en per 1-1-2017 

nogmaals 12,5%.  

 

Evenals bij de sporthallen en sportzalen is dit percentage gebaseerd  en afgestemd op de taakstelling 

die de gemeente reeds heeft ingezet op de eigen accommodaties welke ondergebracht zijn bij 

Sportfondsen.  
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Naar aanleiding van de gesprekken met de belanghebbenden is verlaging van de exploitatie 

bijdrage gezien de huidige financiële positie van de exploitanten op te vangen middels o.a.: 

aanpassing van de tarieven van het zwemkaartje met circa € 0,50, extra inzet van vrijwilligers, 

openstelling weersafhankelijk te maken en aanpassing van de barinkomsten. 

 

 
 

De totale structurele besparing welke dit oplevert naast de taakstelling van Sportfondsen is per: 

• Vanaf  1-1-2016 €   6.000,- (5.027+881) 

• Vanaf  1-1-2017 € 12.000,- (10.055+1.761) 

 

Het percentage voor de zwembaden is afgestemd op de taakstelling welke de gemeente reeds 

heeft ingezet op de accommodaties welke zijn ondergebracht zijn bij Sportfondsen. Voor 2016 12,5% 

en voor 2917 12,5%.  

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in bijlage 4a, 4b en 4c zwembaden 

 

Voorstel wijk- en jeugdgebouwen culturele gebouwen 

Het eigendom van de wijk- jeugd en culturele gebouwen is verschillend. In sommige gevallen zijn de 

eigendom van de gemeente in andere gevallen eigendom van een stichting. Dit vraagt een 

verschillende aanpak hetgeen geresulteerd heeft in een individueel traject met de eigenaar of 

huurder van het perceel.  

Uitgangspunten voor deze panden zijn : 

- Indien het eigendom van derden betreft, is de gemeente niet financieel verantwoordelijk 

voor de exploitatie en onderhoudswerkzaamheden. In tegenstelling tot het verleden geeft de 

gemeente geen subsidie meer voor vervangingsinvesteringen of renovaties. 

- Uitzondering hierop geldt als er specifieke afspraken zijn vastgelegd in een contract met 

derden zoals bijvoorbeeld Markt 18.  

- Uitzondering hierop geldt ook voor de drie  jeugdcentra. Ten behoeve van levensverlengend 

onderhoud stelt de gemeente indien de noodzaak is aangetoond, incidenteel maximaal 2/3 

deel van de kosten beschikbaar mits deze middelen op dat moment binnen de 

exploitatiebegroting vrijgemaakt kunnen worden.  

- Gemeente huurt geen ruimten om deze vervolgens onder te verhuren aan derden.  

- Uitgegaan wordt van een optimale benutting van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 

hetgeen betekent dat eerst beschikbare ruimte wordt verhuurd alvorens ander 

maatschappelijk vastgoed aan te trekken, ook al voldoet het niet geheel aan de wensen van 

de huurder.  

- Huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betalen een kostprijsdekkend huurtarief 

tenzij de bepalingen binnen het huurcontract dit uitsluit.  

 

Het gaat hierbij om de gebouwen: 

- Markt 18 

Voor de realisatie van Markt 18 heeft de provincie een financiële bijdrage gegeven. De 

contractafspraken die daaruit voortvloeiden bepalen dat de gemeente door het 

stichtingsbestuur gedurende 10 aangesproken kan worden bij een exploitatietekort 
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- Wijkgebouw Waldervaart Schagen 

Wijkvereniging Waldervaart huurt van de gemeente het wijkgebouw dat de gemeente weer 

heeft gehuurd van derden. Nu de gemeente geen ruimte meer huurt om deze vervolgens 

weer te verhuren, zijn er afspraken gemaakt dat de wijkvereniging op zoek gaat naar een 

nieuwe ruimte. De gemeente zal hierin faciliteren.  Hierbij moet wel rekening worden 

gehouden met een huurcontract welke loopt tot 2020 

 

- Wijkgebouw Groeneweg Schagen 

Met de wijkvereniging Groeneweg wordt gekeken of een andere ruimte gehuurd kan worden 

zodat de huidige locatie van de wijkvereniging Groeneweg vrijkomt voor ontwikkeling.  

 

- Jongerencentra: De Bayes, ’t Zand; Hyksos Callantsoog; Recreade, Petten 

De jongerengebouwen zijn allemaal eigendom van een Stichting. Voor hun activiteiten 

ontvangen de verenigingen een activiteitensubsidie.  

 

- Balletschool Schagen (Julianalaan) 

Gesprekken vinden plaats over een kostprijsdekkend huurtarief.  

 

- De Bijenkorf Oudesluis 

Mogelijkheden worden onderzocht om de multifunctionele accommodatie incl de 

voormalige school en gymzaal te herontwikkelen.  

 

- De Nieuwe Nes en De Blokhut 

Eigendom van het gebouw ligt bij een stichting die verantwoordelijk is voor het beheer, de 

exploitatie en onderhoud van het perceel. 

 

- SBOS ( Samenwerkende Bonden voor Ouderen Schagen) 

Gemeente is in 2014  een huurcontract voor 10 jr aangegaan na een verbouwing van het 

perceel “onder de acacia’s” 

 

4. Cluster buitensport 

 

Financieel kader 

Op de buitensport zowel gebouwen als sportvelden moet een bedrag van € 80.000 bezuinigd 

worden. Daarnaast is berekend dat op basis van de Meerjarenbegroting jaarlijks voor de 

vervangingsinvesteringen van de sportvelden en opstallen een bedrag van € 567.000 nodig is.  

 

Tabel 6. Buitensport  

Bezuinigingstaakstelling (betreft verlagen budget groot onderhoud) 80.000 

Niet gedekte vervangingsinvesteringen       567.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort 647.000 
 

Voorstel  

Overcapaciteit sportvelden  

Op basis van de KNVB normen hebben 8 voetbalverenigingen5 een overcapaciteit van 4 grote en 3 

kleine velden. De gemeente onderhoudt niet langer deze boventallige velden.  Door het onderhoud 

niet meer te doen kunnen de jaarlijkse vervangingsinvesteringen met € 58.000  omlaag.  

 

Tabel 7    

Te dekken vervangingsinvesteringen sportvelden  567.000 

Buiten onderhoud stellen van overcapaciteit obv KNVB normen *  -        58.000  

Restant te dekken         509.000  
* betreft vervangingsinvesteringen van 4 velden en 3 kleine velden 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Callantsoog, Geel Zwart, Petten, VV Vesdo, Dirkshorn, VV Oudesluis ½, Hollandia T ½, Sint Boys ½ 
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Onderhoudswerkzaamheden aan de velden  

De werkzaamheden die de gemeente nog verricht  op de sportvelden kunnen verdeeld worden in 

dagelijks onderhoud, groot onderhoud en vervangingsinvesteringen. Voor dagelijks onderhoud staat 

een bedrag op de begroting geraamd van € 136.000 per jaar, voor groot onderhoud een bedrag van 

€ 80.000. 

 

Voorstel is het dagelijks onderhoud, zonder bijbehorende budgetten, per 1 januari 2016 over te 

dragen en het groot onderhoud, eveneens zonder de bijbehorende budgetten, met ingang van         

1 januari 2018. Met deze fasering stellen we de verenigingen in staat tijdig maatregelen te nemen 

voor de overdracht van groot onderhoud. Indien de verenigingen niet in staat blijken het groot 

onderhoud voor hun rekening te nemen, zal de gemeente of een derden dit kunnen doen tegen een 

kostprijs dekkend tarief.  

 

Voor Noorderkwartier betekent de overdracht van het dagelijks onderhoud aan de verenigingen, dat 

zij geen opdracht meer zullen ontvangen voor het maaien van de sportvelden. Het niet meer 

uitvoeren van deze  werkzaamheden door Noorderkwartier heeft geen consequenties voor de 

afspraken in het convenant dat met Noorderkwartier is afgesloten.  

 

Gezien bovenstaande komt er veel af op de verenigingen. Zij worden verantwoordelijk voor het 

dagelijks- en groot onderhoud en voor 1/3 deel van de vervangingsinvesteringen, voor een bedrag 

van € 386.0006.  

 

Over de periode 2017-2019 wordt de gemeentelijke bijdrage op basis van het gemeentelijk 

meerjarenonderhoudsplan voor vervangingsinvesteringen stapsgewijs afgebouwd, zodat met ingang 

van 2020 2/3 deel van de vervangingsinvesteringen ten laste komt van de gemeente. 

 Dit betekent dat de verenigingen met ingang van 1 januari 2017 oplopend naar 1 januari 2020 voor 

1/3 deel  verantwoordelijk worden voor de vervangingsinvesteringen.   

 

Huurtarieven sportvelden  

De huidige huurtarieven voor de sportvelden variëren per vereniging. Hoe de tarieven tot stand zijn 

gekomen is niet meer te achterhalen (voetbal7, handbal, rugby, hockey, soft, tennis en handbal)   

De voorgetelde keuze is de huurtarieven in 3 jaar  omlaag te brengen naar 0. Ook voor de tennis 

geldt dat zij geen huur meer hoeven te betalen voor de banen  omdat ook de tennis verantwoordelijk 

is voor het gehele onderhoud. De huidige huur betaald door de tennis ( €1.900) wordt al met ingang 

van 2016 verlaagd naar nul. De huurtarieven voor de opstallen blijven gehandhaafd.  

 

Geadviseerd wordt het huurtarief van de buitensport met   33% te verlagen in 2016 (moment 

overdracht dagelijks onderhoud), 33 % ter verlagen in het jaar 2018 (moment overdracht groot 

onderhoud) naar uiteindelijk 0 in het jaar 2020.  

 

Dit betekent dat de gemeente de komende jaren geleidelijk minder huur ontvangt. In tabel 8 is een 

en ander uitgewerkt. 

 

Tabel 8. gemeentelijke bijdrage in de vervangingsinvestering buitensport  vanaf 2020 

Gemeentelijke bijdrage 2/3 deel van vervangingsinvesteringen gefaseerd 
vanaf 2016-2020 (2/3 deel is € 340.000, waarvan € 304.000 door jaarlijkse 
storting en € 36.000 door middel van eenmalige bijdrage frictiekostenpost) 

 304.000  

Dagelijks onderhoud overdragen aan verenigingen miv 1 jan 2016 -  136.000  

Aframen overige budgetten(materiaal etc.) -23.000 

Huurverlaging gefaseerd tussen 2016 en 2020        59.000  

Restant te dekken   204.000  
 

 

                                                           
6 Bedrag opgebouwd uit: 1/3 van € 509.000= € 170.000 (restant vervangingsinvesteringen)+€ 136.000 (DO)+€ 

80.000(GO)  
7 Agv de BTW constructie: in overleg met VV Schagen over de overdracht van het onderhoud welke nu door de 

gemeente wordt uitgevoerd.  
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Voor 2015 en 2016 staan op basis van het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan waarmee wordt 

gewerkt vervangingsinvesteringen gepland voor € 168.000. Indien deze investeringen noodzakelijk 

blijken worden deze volledig gefinancierd en is een eenmalige investering van € 168.000 noodzakelijk.  

 

Eenmalige vervangingsinvesteringen 2015-2016 obv het gemeentelijk  
meerjarenonderhoudsplan waarmee wordt gewerkt  (excl overcapaciteit) 

2015: Rugby, 2 handbalvelden ’t Zand, handbalveld Petten, handbalveld 
Schagen(zie overzicht Smit Groenadvies ) 159.000 

2016: handbalveld Schagerbrug (zie overzicht Smit Groenadvies) 9.000 

Totaal te dekken  168.000 
 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in Bijlage 3a, 3b, 3c, 3d, 3e en 3f  buitensport 

 

Specifieke uitgangspunten buitensportaccommodatie 

 

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten vast te stellen ten behoeve van de buitensport.   

1. De gemeente zal bij ieder moment wanneer een veld op het gemeentelijk 

meerjarenonderhoudsplan staat een afweging maken of het veld behouden moet blijven of dat 

deze kan worden omgezet in een veld tegen een lagere investering (voorbeeld: kunstgras naar 

natuurgras); 

2. Bij een tekort van de veldcapaciteit moet de sportvereniging gebruik maken van de 

dichtstbijzijnde geschikte sportlocatie; 

3. De gemeente houdt de planningsnormen van de nationale bonden aan voor het bepalen van 

de benodigde capaciteit, dan wel richtlijnen die landelijk worden aangehouden; 

4. Er wordt niet meer uitgekeerd dan de reserve toelaat 

5. De gemeentelijke bijdrage van maximaal 2/3 deel van de noodzakelijke 

vervangingsinvesteringen wordt gebaseerd op de werkelijk gemaakte  kosten.  

 

Algemene uitgangspunten accommodatiebeleid 

 

Voor het totale maatschappelijk vastgoed moeten naast de uitgangspunten per cluster, een aantal 

algemene uitgangspunten vastgesteld worden. Het gaat hierbij om de volgende punten:  

1. Gemeente ondersteunt en faciliteert niet, tenzij dit voor de instandhouding van het 

maatschappelijk vastgoed uitdrukkelijk noodzakelijk is.  

2. Exploitatie, beheer en duurzame instandhouding van maatschappelijk vastgoed is een primaire 

verantwoordelijkheid van inwoners, verenigingen en instellingen of andere particuliere 

initiatieven.  

3. Het maatschappelijk vastgoed krijgt geen financiële vergoeding tenzij aantoonbaar is dat 

exploitatie zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is. Bijdrage in de exploitatie wordt 

gebudgetteerd als de activiteiten in het maatschappelijk vastgoed de beleidsdoelen van de 

gemeente ondersteunen.  

4. De gemeente Schagen is, daar waar mogelijk, geen eigenaar van het maatschappelijk 

vastgoed. Gemeente Schagen regiseert en faciliteert verzelfstandiging van het gemeentelijk 

maatschappelijk vastgoed. Privatisering (volledig) vind alleen plaats wanneer dit geen gevaar 

oplevert voor de uitvoering van de wettelijke taken en kerntaken van de gemeente. 

5. Voor maatschappelijk vastgoed (nog) in eigendom van de gemeente wordt een eenduidig 

kostendekkend tarief gehanteerd. 

6. De gemeente Schagen huurt geen ruimte voor onderverhuur aan derden, waar de gemeente 

geen wettelijke plicht heeft.  

7. Indien maatschappelijk vastgoed  eigendom is van derden, dan is de gemeente niet financieel 

verantwoordelijk voor de exploitatie en de onderhoudswerkzaamheden (incl 

vervangingsinvesteringen). Dit met uitzondering van in huurcontracten vastgelegde specifieke 

afspraken met derden .  

8. Uitgegaan wordt van een optimale benutting van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 

hetgeen betekent dat de beschikbare ruimte wordt verhuurd alvorens ander maatschappelijk 

vastgoed aan te trekken, ook al voldoet het niet geheel aan de wensen van de huurder.  

9. Huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betalen een kostprijsdekkend huurtarief 

tenzij de bepalingen binnen het huurcontract dit uitsluiten.  
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10. Gemeente Schagen streeft een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het maatschappelijk 

vastgoed na. 

11. De behoefte aan maatschappelijke accommodaties wordt zoveel als mogelijk afgestemd op 

de vraag 

12. Er wordt gewerkt naar een zo efficiënt mogelijke bezetting van de accommodaties 

13. Er wordt, waar het aan de orde is, gekeken naar de mogelijkheden van een  clustering van 

functies en multifunctioneel gebruik  

14. Standaard onderhoudsconditie is sober maar doelmatig (conditie 3 NEN 2767) en dienen 

minimaal aan geldende wet- en regelgeving te voldoen 

15. Bij uitvoering van door gemeente geheel of deels gefinancierd onderhoud wordt duurzaamheid 

in alle facetten nagestreefd 

16. De overige dorpshuizen die in 2015 geen exploitatiebijdrage hebben ontvangen, ontvangen  

ook in de toekomst geen exploitatiesubsidie  

3. Financiën 

Het restant bedrag dat jaarlijks gedekt moet worden loopt op tot € 774.000 per jaar. Het voorstel is om 

dit te dekken door middel van een  OZB verhoging van 9% per 1 januari 2016.  Door middel van een 

eenmalige storting van € 1 miljoen uit de frictie kostenpost in de reserve voor de 

buitensportaccommodaties, zit hierin voldoende buffer om de fluctuaties in de investeringen op te 

vangen. 

 

De totale kosten van het maatschappelijk vastgoed (kapitaallasten, exploitatiesubsidies, 

onderhoudskosten en verkapte subsidies) over de verschillende clusters bedragen € 2,8 miljoen (2014). 

Dit bedrag is exclusief de 1 miljoen aan vervangingsinvesteringen, renovaties en levensverlengend 

onderhoud dat niet in de begroting is opgenomen.  

 

Door middel van een eenmalige dekking van € 1 miljoen uit de frictie kostenpost en een extra OZB 

verhoging van 9% per 1 januari 2016, wordt er dekking gevonden voor de tekorten in dit voorliggende 

accommodatiebeleid. De ozb-stijging komt bovenop de in het dekkingsplan bij de begroting 2015 

afgesproken jaarlijkse inflatie stijging van 1,5%.  

 

De OZB verhoging wordt gezien als laatste redmiddel. Het in stand houden van het 

accommodatiebestand en daarmee het behoud van de leefbaarheid in de kernen, is belangrijk 

waardoor de voorgestelde verhoging van de OZB verantwoord is.  

 

Voorbeeld verhoging OZB      
Woningen      

WOZ-waarde Te betalen 

OZB 2015 

9% verhoging 

100.000 129,2 11,61 per eigenaar 

200.000 258,4 23,22 per eigenaar 

300.000 387,6 34,89 per eigenaar 

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in Bijlage 5 Dekkingsvoorstel 

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in Bijlage 6 OZB tarieven 
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4. Risico's 

Hieronder worden per cluster de risico’s opgesomd. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 

naar de toelichting bij de betreffende cluster.  

 

1. Cluster dorpshuizen: 

 Als er te snel –  nog voor de reserve voor renovaties goed is opgebouwd – een beroep wordt 

gedaan op deze reserve, dan kan het voorkomen dat renovaties (gedeeltelijk) moeten worden 

uitgesteld.  Dat is een risico dat als het zich voordoet en onderwerp van overleg moet zijn tussen 

het dorpshuisbestuur en de gemeente. Het is niet wenselijk om hiervoor een extra voorziening te 

treffen. Het is van belang dat dorpshuizen in een zo vroeg mogelijk stadium hun renovatieplannen 

kenbaar maken aan de gemeente, zodat er optimale afstemming van planning en kosten kan 

plaatsvinden. 

 

2. Cluster sporthallen en –zalen: 

 De exploitatie overeenkomst met Sportstichting Tuitjenhorn  voor Sportzaal De Groet is per 1 

september 2014 beëindigd. De gemeente heeft tijdelijk de exploitatie voortgezet. Op dit moment 

wordt onderzocht het beheer onder te brengen bij Sportfondsen of bij een andere externe partij 

(bestaande gebruikers). Hier kunnen nog onvoorziene kosten uit voortvloeien. 

 

 De exploitatie overeenkomst met Sportstichting Tuitjenhorn voor het beheer van de 

Harenkarspelhal is per 31 december 2015 opgezegd. Voor deze accommodatie dient z.s.m. een 

definitieve oplossing gevonden te worden. Het zij de exploitatie opnemen in het contract van 

Sportfondsen of onder te brengen bij een andere externe partij (bestaande gebruikers). Hier 

kunnen nog onvoorziene kosten uit voortvloeien. 

 

 OBS De Bijenkorf wordt per 6 juli 2015 opgeheven. Gymzaal De Bijenkorf en de Multifunctionele 

ruimte zit geïntegreerd in dit complex. Ontwikkelingen  rondom dit complex zijn gaande, hierin 

wordt de gymzaal en de multifunctionele ruimte meegenomen. Hier kunnen nog onvoorziene 

kosten uit voortvloeien. 

 

3. Cluster buitensport: 

 Voor de Voetbalvereniging Schagen kan het dagelijks-en groot onderhoud  pas vanaf 1 januari 

2017 overgedragen worden in verband met een lopende btw-constructie op dit moment. Dit 

geldt ook voor de huurverlaging.  

4. Cluster zwembaden: 

Geen 

 

5. Cluster wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen: 

Geen  

 

6. Uit te voeren: 

Een herijking van de huurcontracten moet hier opgepakt worden. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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Bijlagen: 

 

1. Cluster dorpshuizen:  

a. Inhoudelijke toelichting 

b. Overzichtskaart dorpshuizen  

 

 

2. Cluster sporthallen en –zalen 

a. Factsheets sporthallen, -zalen en gymzalen 

b. Definities en kosten per accommodatie bij sluiting sporthallen, -zalen en gymzalen 

c. Overzichtskaart sporthallen, -zalen en gymzalen  

 

3. Cluster buitensport 

a. Inhoudelijke toelichting 

b. Factsheet atletiek 

c. Voorstel huurverlaging (incl gegevens over ledenaantallen en aantal velden) 

d. Theoretisch gemeentelijke meerjarenonderhoudsplan opgesteld door Smitgroen 

Advies 

e. Overzicht definities DO, GO en vervangingsinvesteringen.  

f. Overzichtskaart overcapaciteit voetbal 

 

4. Cluster zwembaden  

a. Factsheets zwembaden 

b. Definities en kosten per accommodatie bij sluiting zwembaden 

c. Overzichtskaart zwembaden en zwemgelegenheden 

 

5. Dekkingsvoorstel 

6. OZB  tarieven 

 

 

 


