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Geacht college, 
 
Het bestuur van de KCARS heeft met interesse kennis genomen van het Opiniërend Raadsvoorstel 
met betrekking tot het accommodatiebeleid dat de gemeente de komende jaren wil gaan voeren. 
 
Generale keuze’s en algemene uitgangspunten 
B&W maakt de keuze om het accommodatiebeleid te realiseren door het verlagen van de 
gemeentelijke bijdrage (subsidie) aan de ene kant en verhogen van de inkomsten door het verhogen 
van de OZB met 9 % aan de andere kant. Dit betekent het verdelen van de lasten over de 
verenigingen en tegelijk (door de OZB verhoging) over alle inwoners en bedrijven binnen de 
gemeente. 
De KCARS kan zich vinden in deze keuzes. Het doet recht aan zowel het directe gebruik van de 
accommodaties en het bestaan van de accommodaties als maatschappelijke voorziening die de 
leefbaarheid binnen de gemeente versterkt. 
 
Op pagina 11 van de brief van B&W “Opiniërend Raadsvoorstel 15.013315” formuleert u de 
algemene uitgangspunten accommodatiebeleid. 
De KCARS vindt deze algemene uitgangspunten een goede basis voor het te voeren beleid. De 
uitvoering en berekening van een en ander staat hier los van. 
 
In het accommodatiebeleid gaat het om het in stand houden van het maatschappelijke vastgoed 
binnen de gemeente. De intensiteit van het gebruik en de functie voor de kernen is niet 
meegewogen. Het gaat om het goed houden van de panden. 
 
Culturele gebouwen 
Het voortbestaan van de culturele gebouwen staat niet op de tocht. De gemeente staat gedurende 
de eerste tien jaar garant voor het nadelig saldo van Markt 18. Met het bestuur van de balletschool 
zijn gesprekken gaande over dit pand. In 2016 worden deze gesprekken afgerond. 
 
Dorpshuizen 
De gemeente kiest er voor om de opgelegde bezuiniging van € 50.000,= per jaar te verdelen over de 
dorpshuizen. Daarbij worden de grote dorpshuizen in Tuitjenhorn en Warmenhuizen buiten 
beschouwing gelaten omdat zij geen subsidie ontvangen (ontvingen) en de exploitatie op eigen 
kracht kunnen voeren. Dit zelfde geldt voor de twee kleine dorpshuizen in Stroet en Krabbendam. 
De bezuiniging van € 50.000,= per jaar wordt verdeeld over de resterende dorpshuizen, te weten in 
Callantsoog, Waarland, Petten, Dirkshorn, Sint Maarten en Sint Maartensbrug. 
 
De KCARS kan zich niet vinden in de berekeningen die zijn gemaakt om deze bezuiniging door te 
voeren, omdat ons inziens daarbij te veel wordt gekeken naar de historisch ontstane situatie in de 
drie oude gemeenten, en de blik op de toekomst tot grote verschillen leidt in de subsidiëring van 
deze dorpshuizen. 
 
 

./. 



We gaan de berekening van de gemeente na en sluiten af met een mogelijk alternatief. 
 
De gemeente berekent de financiële draagkracht van de dorpshuizen als volgt: De financiële 
draagkracht van een dorpshuis is de liquide middelen minus de onderhoudsreserve. Daarin kunnen 
wij ons vinden. Vervolgens worden deze bedragen van de draagkracht opgeteld en wordt van elk 
dorpshuis bepaald welk percentage van deze gezamenlijke draagkracht bij dit dorpshuis hoort. Op 
basis van deze vergelijking wordt de nieuwe subsidie bepaald. 
Daaruit komt het volgende overzicht voort: 
 

Dorpshuis Huidige 
subsidie 

Saldo fin. 
draagkracht 

% van totale 
draagkracht 

bezuiniging Nieuwe 
subsidie bedr. 

Callantsoog 31.213 163 0,05 % 23 31.190 

Waarland 30.440 47.642 13,54 % 6.119 23.634 

Petten 29.273 161.934 46,03 % 23.133 6.140 

Dirkshorn 20.293 107.740 30,62 % 15.391 4.902 

Sint Maarten 20.293 negatief 0,00 % 0 20.293 

StMaartensbrg 46.497 34.334 9,76 % 4.905 41.592 

 178.437 351.813 100 % 50.000 127.750 

 
De gemeente verdeelt op deze wijze de korting op de subsidie naar rato over de dorpshuizen. Daarbij 
blijft volgens de KCARS het historische verschil tussen de dorpshuizen het uitgangspunt. Met het 
bepalen van het nieuwe accommodatiebeleid lijkt het  de KCARS dat harmonisatie, in standhouden 
van de accommodaties  en de levensvatbaarheid in de kernen het uitgangspunt hoort te zijn. Dat zien 
wij in deze berekeningen niet terug. Temeer omdat de subsidiëring over vier of vijf jaar geteld moet 
worden en omdat de subsidiebedragen dan ver uit elkaar komen te liggen. 
 
De KCARS adviseert om de taakstelling van € 50.000 op de dorpshuizen op een andere manier te 
verdelen, een manier die wel uitgaat van de financiële kracht van elk dorpshuis, maar die meer 
rekening houdt met harmonisatie en die resulteert in het dichter bij elkaar brengen van de 
budgetten voor onderhoud en in standhouden van de dorpshuizen. De KCARS adviseert om de 
mogelijkheid om de korting deels te verwerken in een bodembedrag en deels naar rato door te 
rekenen aan de hand van de door ons genoemde uitgangspunten. Deze variant noemt de gemeente 
in bijlage 1a maar zij kiest er niet voor. Doorberekenen hoort dan te gaan over de hele periode van 
vier (of vijf) jaar dat deze regeling gaat gelden. 
 
De gemeente wil een onderhoudsfonds voor de dorpshuizen instellen van max. € 40.000,-- per jaar. 
Dit is een goede mogelijkheid noodzakelijke onderhoudsvragen die niet uit de exploitatie van een 
dorpshuis betaald kunnen worden te financieren. 
 
Evaluatie in 2020 
De KCARS vindt de voorgenomen evaluatie van het beleid in 2020 van groot belang. 
 
 
 
Schagen, 
3 September 2015 
Bestuur Kunst- en CultuurAdviesRaad gemeente Schagen 
 
 
 
 
 


