
Bijlage 1a – inhoudelijke toelichting dorpshuizen 

Definitie 
Binnen de gemeente Schagen is in het kader van het accommodatiebeleid het begrip ‘dorpshuis’ 
gedefinieerd conform de definitie van het platform dorpshuizen Noord Holland. Hierbinnen vallen 
tien accommodaties die als dorpshuizen kunnen worden benoemd. Gebouwen voor wijkverenigingen 
en jeugdcentra lijken daar soms veel op, maar hebben toch een aparte plaats gekregen en volgen 
een ander traject.  
 
Analyse op omvang verzorgingsgebied 
Van de tien dorpshuizen zijn er negen in eigendom van de lokale stichting. Tenminste drie hebben / 
hadden een binding met een kerk. Van de tien ontvangen er zeven een exploitatiesubsidie.  
Om te komen tot een analyse zijn de dorpshuizen verdeeld naar omvang van het verzorgingsgebied. 
De dorpshuizen met zeer kleine en grote verzorgingsgebieden krijgen geen exploitatiesubsidie, 
terwijl de dorpshuizen in middelgrote en kleine verzorgingsgebieden wel een exploitatiesubsidie 
krijgen (zie tabel a).  
 

 Groot Middelgroot Klein Zeer klein 

Kernen Tuitjenhorn 
Warmenhuizen 

Callantsoog Sint Maarten Krabbendam 

Dirkshorn St Maartensbrug Stroet 

Petten   

Waarland     

Aantal inwoners 5.000 2.300 1.250 400 

Bruto opp.  1.044 m2 1.257 m2 1.100 m2 265 m2 

subsidie € 0,00 € 27.805 € 33.395 € 214 

Subsidie / inwoner € 0,00 € 12,00 € 25,70 € 1,59 

Tabel a, kerngegevens 
 
De twee dorpshuizen in een zeer klein verzorgingsgebied zijn beiden gelieerd aan de kerk. Een deel 
van hun clientèle komt uit andere kernen, soms als oud bewoner van de zeer kleine kern, soms 
vanuit kerkelijke banden. De twee dorpshuizen in de grote kernen ondervinden binnen de kern meer 
concurrentie met andere aanbieders van ruimte (brede scholen, sportaccommodaties, enzovoort). 
 
Exploitatie 
De middelgrote en kleine dorpshuizen zijn door de bank genomen het drukst bezet en hebben de 
meeste ruimten verhuurd aan (para)commerciële functies, als kinderopvang, fysiotherapie, fitness, 
schoonheidssalon, ‘t winkeltje, enzovoort. Daarnaast hebben deze dorpshuizen vrijwel allemaal een 
gymzaal, in tegenstelling tot de dorpshuizen in een groot en zeer klein verzorgingsgebied. Met name 
deze dorpshuizen in middelgrote en kleine kernen vervullen een belangrijke rol in de vitaliteit en het 
sociale leven van de betreffende kern (zie hieronder in tabel b).  
 
De mate van commerciële verpachting (en de daarbij behorende volledige horecavergunning) hangt 
nauw samen met de grootte van het verzorgingsgebied. Naarmate het verzorgingsgebied kleiner is, is 
het moeilijker om met de horeca-activiteiten een belegde boterham te verdienen. Om deze reden 
heeft Sint Maartensbrug gekozen voor een beheerder in dienstbetrekking. Ook moet gezegd worden 
dat Callantsoog en Sint Maarten de nodige problemen hebben met de verpachting. Sint Maarten 
heeft in relatief korte tijd meerdere pachters gehad en Callantsoog heeft grote moeite met het 
vinden van een pachter. 
 
 



 
Financiële positie 
Er is geen of weinig informatie beschikbaar over de financiële positie van de niet-gesubsidieerde 
dorpshuizen. Van de wel gesubsidieerde dorpshuizen is de financiële positie redelijk tot goed. Er is  
een degelijke onderhoudsreserve opgebouwd, zijn er in sommige gevallen voorzieningen getroffen 
voor overige verwachte kosten en zijn er (meer dan) voldoende liquide middelen beschikbaar. De 
exploitatie is gemiddeld genomen positief (zie tabel b hieronder).  
 

 
Groot Middelgroot Klein Zeer klein 

Kernen Tuitjenhorn 
Warmenhuizen 

Callantsoog Sint Maarten Krabbendam 

Dirkshorn St Maartensbrug Stroet 

Petten 
 

 

Waarland   

Voorz. onderh. Niet bekend € 78.377 € 72.419 Niet bekend 

Overige voorz. Niet bekend € 15.000 € 24.447 Niet bekend 

Schulden Niet bekend € 27.278 € 7.805 Niet bekend 

Alg. reserve Niet bekend € 145.680 € 26.289 Niet bekend 

Liquide midd. Niet bekend € 125.786 € 71.500 Niet bekend 

Expl.resultaat 2013 Niet bekend € 6.311 € 6.109 Niet bekend 

Tabel b, financiële gegevens op basis van een gemiddelde per verzorgingsgebied 
 
De liquide middelen van de dorpshuizen met een middelgroot verzorgingsgebied zijn vooral hoog als 
gevolg van de omvang van de liquide middelen in Petten. Daar staat weliswaar een grote 
onderhoudsreserve tegenover, maar deze heeft geen betekenis, omdat Petten de gebouwen huurt 
van de gemeente, waarbij de gemeente het onderhoud uitvoert en Petten feitelijk geen planmatig 
onderhoud aan de gebouwen uitvoert.  
 
In de tabel c hieronder is per gesubsidieerd dorpshuis gespecificeerd hoeveel subsidie en 
gymvergoeding er wordt ontvangen, hoe groot de onderhoudsreserve is en wat de omvang is van de 
liquide middelen.  
 
 
 

 subsidie gymvergoed. reserve onderh.  liquide m. 

Callantsoog € 31.213,00 € 16.858,00 € 83.210,00 € 83.373,00 

Waarland € 30.440,00 € 22.717,00 € 62.890,00 € 110.532,00 

Petten € 29.273,00 € 4.237,00 € 157.846,00 € 191.934,00 

Dirkshorn € 20.293,00 € 5.820,00 € 9.563,00 € 117.303,00 

St. Maartensbrug € 46.497,00 € 3.668,00 € 30.000,00 € 64.334,00 

Sint Maarten € 20.293,00 € 10.754,00 € 114.838,00 € 78.665,00 

Tabel c, inzoomen op locatie De reserveonderhoud dient bekostigd te worden uit de liquide middelen 
 

 

 

 

 

 

 



Distributie bezuinigingen op basis van financiële kracht dorpshuizen 
 
 
Er zijn verschillende manieren om op basis van de financiële kracht van dorpshuizen te bezuinigen op 
de exploitatiesubsidies. Financiële kracht is gedefinieerd als liquide middelen minus 
onderhoudsreserve. Van de verschillende mogelijkheden zijn hieronder twee mogelijkheden nader 
uitgewerkt.  
 
De eerste is een bezuiniging met een bodembedrag. Hierbij behouden de dorpshuizen onafhankelijk 
van hun financiële kracht altijd een bodemsubsidie. Door een bodem aan te houden wordt de pijn 
met name voor de rijkere dorpshuizen wat verzacht. Omdat de echt arme dorpshuizen worden 
ontzien, worden met name de gemiddeld welgestelde dorpshuizen wat zwaarder belast. 
 
De tweede is een bezuiniging volledig gebaseerd op financiële kracht van de dorpshuizen. Hier wordt 
de pijn het eerlijkst verdeeld op basis van de financiële kracht. In de onderstaande tabel is een en 
ander zichtbaar gemaakt. 
 
 

 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 

Totaal 178.437 127.750 -50.000 

Tabel d, bezuiniging financiële draagkracht 

 
Bij de verdeling van de bezuiniging is ervan uitgegaan dat een dorpshuis waar de liquide middelen 
lager zijn dan de onderhoudsreserve - dus negatief salderen – geen extra subsidie krijgt, maar op de 
nullijn wordt gezet. Voorts verliest Krabbendam zijn (geringe) subsidie geheel.  
 
 


