
 

 

Betreft de beantwoording van de door het VVD raadslid Ackerman gestelde vragen, 
inzake het accommodatiebeleid n.a.v. het opiniërende raadsvoorstel. Vragen zijn per 
mail verzonden op zaterdag 10 oktober 2015. 
 
 
 
Vraag 1.   
Klopt het dat in dekkingsvoorstel een bedrag wordt opgenomen van 210.000 omdat u ervan uitgaat 
dat de zwembaden, jeugd/wijk/cultuur deze taakstelling niet halen? 
A. Dit bedrag wordt ook genoemd in de 405.000 euro bezuiniging op de exploitatie? Bent u het 

met mij eens dat dit een niet duidelijk beeld schetst? Graag uw toelichting hierop? 
Op pagina 4 van het opiniërend raadsvoorstel staat de bezuinigingstaakstelling vermeld.  
De € 210.000,-- is opgenomen in het totale bedrag van € 405.000,--. Slechts een klein deel € 
10.000 wordt als bezuiniging gerealiseerd door de exploitatiesubsidie aan de zwembaden 
gefaseerd  met 25% te verlagen. Daarnaast heeft ook Sportfondsen een 
bezuinigingstaakstelling van 28% op de exploitatiesubsidie van de 6 accommodaties die in 
hun beheer zijn. Dit betreffen drie sporthallen en -zalen en drie zwembaden. Hoe de verdeling 
van de 28% over de 6 accommodaties verdeeld zal worden, is aan Sportfondsen. Van de 28% 
is inmiddels € 55.000 gerealiseerd en zal nog € 64.000 conform de afspraken gerealiseerd 
moeten worden.  
Uw constatering is juist dat hiermee een deel van de bezuinigingstaakstelling van € 210.000 
niet gerealiseerd wordt met een bezuiniging op de accommodaties en zal gedekt worden uit 
de voorgestelde OZB verhoging.  
 

B. In het dekkingsvoorstel neemt u 188.000 op voor vervanging en exploitatie sporthallen en  
zalen. Klopt het dat in dit bedrag nog de bezuinigingstaakstelling van 28% van de 
sportfondsen in mindering moet worden gebracht? 
Voor de exploitatie  en groot onderhoud van sporthallen, -zalen en gymzalen zijn onvoldoende 
financiële middelen gereserveerd op de meerjarenbegroting. Het jaarlijkse exploitatietekort 
bedraagt € 62.000 en de jaarlijks niet gedekte kosten voor levensverlengend onderhoud € 
126.000. Met een opname van ad. € 188.000,-- wordt dit tekort jaarlijks gedekt. Van de 28% is 
€ 55.000 eenmalig als dekking opgenomen in het totale dekkingsvoorstel. De € 64.000 wordt 
als bezuiniging op de exploitatiebegroting geboekt als deze ook daadwerkelijk gerealiseerd is. 
 
 

C.  Net als onder A. Neemt u 168.000 voor vervanging en exploitatie zwembaden op. Klopt het  
dat ook hier nog 28% taakstelling sportfondsen in mindering moet worden gebracht? ( 55.000 
13% directe korting en 64.000 15% terugdringen negatieve exploitatie ) 
Voor de exploitatie en groot onderhoud van zwembaden zijn onvoldoende financiële middelen 
gereserveerd op de meerjarenbegroting. Het jaarlijkse exploitatietekort bedraagt € 2.000 en 
de jaarlijks niet gedekte kosten voor levensverlengend onderhoud  € 166.000. 
Met een opname van ad. € 168.000,-- wordt dit tekort jaarlijks gedekt. Van de 28% is € 55.000 
eenmalig als dekking opgenomen in het totale dekkingsvoorstel. De € 64.000 wordt als 
bezuiniging op de exploitatiebegroting geboekt als deze ook daadwerkelijk gerealiseerd is. 
 

Vraag 2.   
Kunt u aangeven wat valt onder groot onderhoud 80.000 en wat onder vervangingsinvesteringen 
waarvoor u 304.000 wilt gaan reserveren. 

Groot onderhoud is o.a.: bemonstering, bemesting, beluchten, bezanden , doorzaaien etc. 
Vervangingsinvesteringen betreft o.a.: Renovatie van grasvoetbalvelden, WeTravelden, 
kunstgrasvelden, handbalvelden 
De € 304.000 wordt ter dekking van de vervangingsinvesteringen ingezet. Het groot 
onderhoud wordt de verantwoordelijkheid van de verenigingen, waardoor een bezuiniging 
wordt gerealiseerd van € 80.000. 

 
Vraag 3.   
U geeft aan dat na een grondige inventarisatie van accommodaties is gebleken dat jaarlijks een 
bedrag van 1.051.000 nodig is voor vervanging en levensverlengend onderhoud. 
A. Is bij deze totstandkoming afstemming geweest met betrokken verenigingen? 
 Een extern bureau heeft een meerjarenonderhoudsplanning voor vervangingsinvesteringen 

opgesteld door de accommodaties ter plaatsen te beoordelen. Deze 



 

 

meerjarenonderhoudsplanning is toegezonden naar de verenigingen met het verzoek om bij 
onduidelijkheden of onjuistheden contact met ons op te nemen.  

 
B. Op welke wijze is afstemming geweest en was er consensus over deze bedragen? 
  Een aantal verenigingen hebben gereageerd waaronder de atletiekvereniging Tas'82. Hun 

opmerkingen zijn beoordeeld maar heeft niet geleid tot het aanpassen van de 
meerjarenonderhoudsplanning omdat het financieel voordeel meerjarig niet opweegt tegen 
mogelijke kosten die mogelijk in de toekomst alsnog ontstaan.  

 
Vraag 4.   
U zegt dat u over 2015 en 2016 uw verantwoordelijkheid zult nemen tav de goede staat van uw 
eigendommen.  Dit betekent volgens uw inventarisatie een investering van 2x 1.051.000 voor resp. 
2015 en 2016. Het dekkingsvoorstel laat zien dat hiervoor resp. 159.000 en 9.000 beschikbaar wordt 
gesteld. 
A. Kunt u uitleggen hoe deze bedragen voor 2015 en 2016 tot stand zijn gekomen? 
 Het bedrag vermeldt op pagina 4 € 1.051.000 betreft een totaalbedrag van de ongedekte 
 kosten binnen de exploitatiebegroting voor het totale maatschappelijk vastgoed.  

 Het bedrag € 574.000 voor de buitensport dat hier onderdeel van uitmaakt, betreft een jaarlijks  
 gemiddelde voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen. De bedragen € 159.000 en € 9.000 
 maken hier onderdeel van uit en betreffen alleen de vervangingsinvesteringen voor de jaren 
 2015 en 206 die de gemeente voor 100% zal financieren zodat de velden in 2016 ev jaren in 
 goede staat van onderhoud kunnen worden overgedragen aan de verenigingen.  

 
B.  Kunt u uitleggen hoe het verschil mbt tot de noodzakelijk gestelde 1.051.000 op jaarbasis 

deze jaren niet noodzakelijk wordt geacht? 
Om het bestaande totale maatschappelijk vastgoed te kunnen behouden is jaarlijks een 
bedrag nodig van € 1.051.000. Binnen het opiniërende raadsvoorstel wordt voorgesteld de 
alle accommodaties in stand te houden en om dat te realiseren zullen de inwoners, 
verenigingen en ook de gemeente hier een bijdrage aan moeten leveren dmv een financiële 
bijdrage en/of zelfwerkzaamheid.   
 

C.  Het lijkt erop dat u vervangingsinvestering en de bijdrage voor levensverlengend onderhoud 
voor u uit schuift. Klopt dit? 
De vervangingsinvesteringen en de bijdrage voor levensverlengend onderhoud worden niet 
vooruit geschoven. De verenigingen worden met ingang van 2020 voor 1/3 deel 
verantwoordelijk voor de vervangingsinvesteringen. Om de verenigingen in de gelegenheid te 
stellen hiervoor middelen te genereren, wordt het 1/3 deel gefaseerd met ingang van 2017 
ingevoerd. Binnen de reserve die gevormd wordt voor het opvangen  van de 
vervangingsinvesteringen voor de buitensport is rekening gehouden met deze fasering en als 
zodanig gedekt. Binnen de exploitatiebegroting wordt budget opgenomen voor de 
levensverlengend onderhoud van de binnensport en wordt een voorziening getroffen om 1/3 
deel van het levensverlengend onderhoud van de dorpshuizen te financieren.  Er worden 
daarmee dus geen vervangingsinvesteringen of levensverlengend onderhoud doorgeschoven.  
 

 
Vraag 5. 
U stelt dat u de sportfondsen een bezuiniging op taakstelling heeft opgelegd van 28% bestaande uit 
55.000 (13%)directe korting op exploitatie en 64.000 (15%) terugdringing negatief draaiende 
exploitatie. 
A.  Waar kan ik het bedrag van € 64.000 terugvinden in het dekkingsvoorstel. 
 Hij zit erin nl in de 188.000 en 168.000 

Het bedrag ad. € 64.000,-- is niet terug te vinden in het dekkingsvoorstel. Wij zijn met 
Sportfondsen in overleg om te kijken op welke wijze deze taakstellende bezuiniging 
gerealiseerd moet worden. Bij realisatie wordt deze bezuiniging alsnog geboekt in de 
exploitatiebegroting.  
 

B.  Bent u het met mij eens dat het duidelijker is om exploitatie tekort van de sportfondsen buiten  
de bedragen voor vervanging en levensverlengend onderhoud te houden? 
De bedragen per onderdeel zijn bekend en ook als zodanig gecommuniceerd in bijlagen 2b en 
4b. We hebben ervoor gekozen deze gecombineerd op te nemen om de hoeveelheid cijfers in 
het opiniërend raadsvoorstel te beperken.  



 

 

 
Vraag 6.  
Gezien de inspraakreactie realiseert u zich dat bij dit voorstel veel (kleine)verenigingen niet 
zullen  kunnen voortbestaan.? En daarnaast dat vele verenigingen en ook de sars niet met dit 
voorliggende voorstel kunnen instemmen. In dit plan moet de buitensport zelf bij benadering nog 
450.000 opbrengen?  Dit is nou net het probleem dat u niet oplost met de ozb verhoging van 9%. Bent 
u dit met mij eens? 

Op basis van het opiniërend raadsvoorstel moeten de buitensportverenigingen een bedrag 
van € 327.000 (€ 386.000-€ 59.000 (huurverlaging)) financieren.  
Wij hebben er uitdrukkelijk voor gekozen om de leefbaarheid in de dorpen te behouden. Wij 
zijn van mening dat met een bijdrage vanuit de inwoners, verenigingen en de gemeente dit te 
realiseren is. Deze bijdrage vertaald zich in zelfwerkzaamheid en een financiële bijdrage.  

 
Vraag 7.  
Bij de algemene uitgangspunten accommodatiebeleid stelt u 'de gemeente faciliteert en ondersteunt 
niet tenzij dit voor de instandhouding van het maatschappelijk vastgoed uitdrukkelijk noodzakelijk 
is'(blz 11). 
Echter op blz. 4 onder doelstelling en maatschappelijke effecten schrijft u ' Door een gezamenlijke 
inzet met de verenigingen, exploitanten, besturen, waarbij de rol van de gemeente beperkt blijft tot 
fasciliteren en ondersteunen, kunnen de accommodaties die belangrijk zijn in de gemeente in het 
kader van de leefbaarheid in de kernen behouden blijven. 
A.  Kunt u uitleggen wat u primair bedoelt met deze beide uitspraken? 

Om de leefbaarheid in de dorpen en kernen te behouden hebben wij besloten het bestaande 
maatschappelijk vastgoed te behouden. Om dit te realiseren vervullen wij een faciliterende en 
ondersteunende rol door een voorziening buitensport te realiseren en daarin eenmalig een 
bijdrage te storten van 1 mln. uit de frictiepot en jaarlijks een bijdrage uit de OZB inkomsten. 
Daarnaast zullen wij onze kennis en ervaringen op het gebied van onderhoud delen met de 
verenigingen.  
 

B. Kunt u specificeren wat uitdrukkelijk noodzakelijk is? 
Noodzakelijk is:  
- als blijkt uit het meerjarenonderhoudsplan die eens in de 5 jaar wordt opgesteld dat de 

investering in het betreffende jaar uitgevoerd moet worden en  
- zonodig vindt nog een aanvullende inspectie op de locatie plaats;   
- indien de veiligheid in het geding blijkt, wordt de investering, in afwijking van het 

meerjarenonderhoudsplan eerder uitgevoerd;  
 

C.  Bent u het met mij eens dat lijkt dat de algemene uitgangspunten contra staan op het voorstel 
onder de specifieke punten beschreven? 
De algemene uitgangpunten betreft het totale maatschappelijk vastgoed van de gemeente. 
Per cluster zijn specifieke uitgangspunten opgenomen, omdat voor buitensport weer andere 
aspecten belangrijk zijn ten opzichte van bijvoorbeeld dorpshuizen. 
 
 
 

D.  Als u spreekt over accommodaties die belangrijk zijn kunnen behouden blijven, kunt u 
aangeven wie bepaalt of een accommodatie belangrijk is? En daarnaast bent u het met mij 
eens dat hierin keuzes gemaakt zullen worden en niet alles behouden kan blijven? 
In feite bepalen de inwoners van Schagen zelf het belang van een accommodatie. Indien 
geen gebruik meer gemaakt wordt van de accommodatie, de exploitatie niet rond komt en er 
andere alternatieve locaties binnen een redelijke grens voorhanden zijn, zal niet meer 
bijgedragen worden aan de exploitatie van de accommodatie, in financiële of andere 
faciliterende vorm.  

 
Vraag 8.  
U geeft aan dat u bij de buitensport voor 2/3 jaarlijks zult bijdragen aan de reserve voor 
vervangingsinvesteringen tot een maximum van wat zich in de reserve bevindt. U geeft aan dat 2/3 

€340.000 is. 

A. Kunt u uitleggen waarom u jaarlijks €304.000 bijdraagt en eenmalig €36.000? 



 

 

Jaarlijks wordt een bedrag van € 304.000,-- aan de reserve toegevoegd, gedekt uit de OZB 
verhoging.  Het eerste jaar wordt éénmalig 1 miljoen gestort in de reserve waar jaarlijks 
gemiddeld  € 36.000 uit wordt onttrokken om de reserve te voeden. 

 

Vraag 9.   

Klopt het dat u de middelen voor de 3 jeugdcentra waarvoor u verantwoordelijk bent ook uit de reserve 
komt voor vervangingsinvesteringen ipv de exploitatiebegroting zoals u schrijft op blz. 8? 

Er worden twee reserves gevormd voor dorpshuizen en de buitensport. De 
vervangingsinvesteringen voor de drie jeugdcentra worden hier niet uit gefinancierd. Indien 
blijkt dat een investering voor een jeugdcentrum noodzakelijk is, zal deze inderdaad voor 2/3 
deel gefinancierd moeten worden uit de exploitatiebegroting onder voorwaarden dat deze 
middelen binnen de exploitatiebegroting vrijgemaakt kunnen worden. Het resterende 1/3 deel 
zullen de verenigingen zelf moeten bekostigen.  
 
 
 

 


