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Raadsvergadering van 16 december 2008 
 

Agendapunt 6 
 

AAN DE RAAD 
 
Datum  : 25 november 2008 
 
Voorstel van  : college van burgemeester en wethouders 
 
Portefeuillehouders : wethouder Heddes en wethouder Bouwes 
 
Onderwerp : herontwikkeling Markt 18 en nieuwbouw GSg Schagen en   
   Praktijkschool Schagen  
 
Programma   : onderwijs (programma 4) en Cultuur, sport en recreatie  

  (programma 5)  
 
Samenvatting    
Het college vraagt opdracht om er voor te zorgen dat binnen de randvoorwaarden genoemd in dit 
raadsvoorstel de herontwikkeling van Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg Schagen en de Prak-
tijkschool Schagen wordt gerealiseerd. De verantwoordelijkheid voor de daadwerkelijke bouw en 
verbouw van Markt 18 ligt bij de stichting Markt 18. Na de oplevering van Markt 18 zal ook het 
beheer en het onderhoud van het gebouw worden geregeld door deze stichting.  
Voor de herontwikkeling van Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg Schagen en de Praktijkschool 
Schagen is, naast de beschikbare dekkingsmiddelen, een extra gemeentelijke bijdrage nodig van  
€ 4,77 miljoen. Deze bijdrage kan voor een deel rechtstreeks worden gedekt uit de reserves. De ka-
pitaallasten van het restantbedrag kunnen worden gedekt uit de extra algemene uitkering uit het 
gemeentefonds op grond van de septembercirculaire 2008. 
 
Voorgesteld besluit  
1. Een krediet van € 10.926.000,-- beschikbaar te stellen voor de herontwikkeling van Markt 18 en 

het realiseren van de nieuwbouw van de GSg Schagen en de Praktijkschool Schagen. 
2. Het volgende dekkingsplan voor dit krediet vast te stellen: 

 €    500.000,-- te dekken uit een te ontvangen subsidie; 
 € 2.169.000,--, zijnde de investeringen met een maatschappelijk nut, te dekken uit nieuw te 

vormen bestemmingsreserves, welke onder andere worden gevoed met de opbrengsten van 
de vrijkomende locaties; 

 € 3.837.000,--, zijnde de investeringen met een economisch nut, te activeren waarbij de jaar-
lijkse kapitaallasten worden gedekt uit bovenbedoelde bestemmingsreserves; 

 € 4.420.000.--, zijnde de investeringen met een economisch nut, te activeren waarbij de jaar-
lijkse kapitaallasten van € 309.000,-- worden gedekt uit de exploitatiebegroting. 

3. Een tweetal nieuwe bestemmingsreserves in te stellen, te weten: 
 Herontwikkeling Markt 18; 
 Nieuwbouw GSG en Praktijkschool Schagen. 
Een bedrag van € 3.850.000,-- uit de reserve nieuwe investeringen over te hevelen naar de re-
serve Nieuwbouw GSg en Praktijkschool Schagen. 
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4. Het college opdracht te geven om er voor te zorgen dat binnen de randvoorwaarden genoemd in 

dit raadsvoorstel, de herontwikkeling en instandhouding van Markt 18, en de nieuwbouw van de 
GSg Schagen en de Praktijkschool Schagen worden gerealiseerd. Voor Markt 18 wordt hiervoor 
door het college in de vorm van een prestatieovereenkomst opdracht gegeven aan de stichting 
Markt 18, die ervoor moet zorgen dat de volgende instellingen in Markt 18 worden gehuisvest:  
 Stichting Sociëteit voor Senioren; 
 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Schagen; 
 Stichting Kopgroep Bibliotheken; 
 Stichting Scagon Theater; 
 Muziekschool Da Capo.  
Voor de GSg en de Praktijkschool wordt een overeenkomst gesloten met de bestuurscommissie 
Voortgezet Onderwijs Schagen. Hierin wordt aangegeven welke huisvestingsvoorzieningen ge-
realiseerd zullen worden met het door de gemeente beschikbaar gestelde krediet. 

5. Vast te stellen dat met het realiseren van de nieuwbouw voor de GSg en de Praktijkschool in 
ieder geval tot en met 2015 geen aanvragen meer worden gehonoreerd voor het treffen van 
huisvestingsvoorzieningen voor deze scholen. 

6. De huisvesting van muziekschool Da Capo als gemeentelijke verantwoordelijkheid te beschou-
wen. 

7. Nader onderzoek te doen naar de mogelijkheid om hoger te bouwen op de locaties Beethoven-
laan en Lauriestraat, als onderdeel van een kaderstellende opdracht aan het college om via deze 
weg tenminste € 600.000,-- aan dekkingsmiddelen te realiseren. 

 
Financiële gevolgen  
Voor de financiële gevolgen van dit raadsvoorstel wordt verwezen naar punt 2 van het voorgestelde 
besluit.  
 
Advies raadscommissie 
Op 11 november 2008 adviseerden de gezamenlijke commissies Grondgebiedszaken, Samenle-
vingszaken en Algemene Zaken en Middelen in meerderheid om conform dit voorstel te beslissen. 
Voorts werd geadviseerd om de in dit raadsvoorstel opgenomen structurele bedragen voor 
OOT/EGEMi (€ 200.000,--) en de overige projecten (€ 200.000,--) nog niet beschikbaar te stellen, 
maar voorlopig in de algemene reserve te storten.  
 
1. Probleemstelling 

Het onderwerp Markt 18 is in 2007 enkele keren aan de orde geweest in zowel een gezamenlijke 
commissievergadering als in de gemeenteraad. In de raadsvergadering van 18 december 2007 
besloot u dat de gestelde vragen met betrekking tot herontwikkeling van Markt 18 afdoende wa-
ren beantwoord, dat het plan haalbaar is, maar dat een gedetailleerde uitwerking nodig is. Tevens 
besloot u om een voorbereidingskrediet van € 50.000,-- beschikbaar te stellen en deze kosten te 
zijner tijd te betrekken bij het totale plan.  
 
In dezelfde raadsvergadering is ook de huisvestingssituatie van de GSg Schagen aan de orde ge-
weest. Dit naar aanleiding van vragen van de fractie van het CDA over de acute ruimtenood van 
de GSg op de locatie Wilhelminalaan. Hierbij is door ons aangegeven dat er in overleg met de 
GSg naar een oplossing zal worden gezocht en dat we hierover in 2008 nog voorstellen aan u 
zullen doen.  
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De belangrijkste reden waarom we de nieuwbouw van de GSg en de Praktijkschool in samen-
hang brengen met de herontwikkeling van Markt 18 is dat beide plannen niet alleen een relatie 
hebben in de sfeer van de ruimtelijke ordening, maar ook bij het beslag op de dekkingsmiddelen. 
Bij dit laatste gaat het om de verkoopopbrengst van de vrijkomende locaties bij het realiseren van 
beide projecten. 
 
De probleemstelling ten aanzien van Markt 18 is dat er tot nu toe steeds van uit is gegaan dat dit 
project in grote lijnen budgettair neutraal gerealiseerd zou kunnen worden. De opbrengsten van 
de vrijkomende locaties zouden in principe voldoende zijn om de kosten van de nieuwbouw en 
verbouw van Markt 18 te kunnen dekken. Hierbij is in het raadsvoorstel en tijdens de bespreking 
daarvan op 18 december 2007 wel aangegeven dat een definitieve beoordeling pas kan plaatsvin-
den na een verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefgroep in nauw contact met het 
college, indien de taxatierapporten beschikbaar zijn en nadat het overleg met Mulder Obdam 
Ontwikkeling BV is afgerond. Nu dat het geval is blijkt niet alleen dat de kosten van Markt 18 
hoger uitvallen dan in eerste instantie is geraamd, maar ook dat de verwachte opbrengst uit de 
woningbouwlocaties lager uitvalt. Hierdoor is er niet langer sprake van budgettaire neutraliteit, 
hetgeen wel een voorwaarde was voor zowel ons college als uw raad. 
Wij benadrukken dat we in alle overleggen over dit onderwerp en aan alle partijen die hierbij be-
trokken waren steeds een voorbehoud hebben gemaakt voor wat betreft de goedkeuring door uw 
raad en het budgettair neutraal realiseren van Markt 18. 
 
Het overleg over de huisvestingsnood van de GSg Schagen heeft geleid tot overeenstemming 
over een aanvullend budget voor de nieuwbouw van deze school, bovenop het in 2005 reeds be-
schikbaar gestelde bedrag voor de realisering van de campus. Dit uiteraard onder voorbehoud 
van goedkeuring door uw raad. Een deel van het aanvullend budget bestaat uit een indexering 
van het reeds beschikbaar gestelde krediet, ook voor de nieuwbouw van de Praktijkschool. Voor 
dit aanvullend krediet zijn nog geen dekkingsmiddelen aangewezen. 
 

2. Doelstelling 
Met dit voorstel wordt aangegeven langs welke weg de herontwikkeling van Markt 18 en de 
huisvestingsproblemen van de GSg en de Praktijkschool kunnen worden aangepakt, met het 
oogmerk om de hieronder opgesomde doelstellingen te kunnen realiseren.  
 Het stimuleren van sociaal-culturele activiteiten, zodat er een levendige ontmoetingsplek 

ontstaat; 
 Het efficiënter laten werken van de verschillende gebruikers op één locatie; 
 Het eenzijdige karakter van de Markt doorbreken; 
 Het combineren van verschillende functies in één gebouw. 

  
Voor de herontwikkeling van Markt 18 zullen deze doelen worden gerealiseerd door middel van 
een overeenkomst die wordt gesloten met de stichting Markt 18. Deze stichting krijgt de op-
dracht om de hierboven genoemde instellingen op de afgesproken wijze te huisvesten in Markt 
18. Voor de wijze waarop dit zal worden geregeld verwijzen wij u naar paragraaf 6 uitvoering 
en evaluatie van dit raadsvoorstel. 
  
Voor de GSg is het doel om te komen tot een structurele oplossing van de ruimteproblemen 
voor de lange termijn. De afspraken die hierover zijn en worden gemaakt zullen worden vastge-
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legd in een met de bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Schagen af te sluiten prestatie-
overeenkomst. Met het realiseren van nieuwbouw voor de GSg zullen aanvragen voor het tref-
fen van huisvestingsvoorzieningen in ieder geval tot en met 2015 niet meer worden gehono-
reerd.  
 

3. Argumenten 
De herontwikkeling van Markt 18 en de realisering van de nieuwbouw van de GSg en de Prak-
tijkschool blijkt niet mogelijk te zijn zonder een extra gemeentelijke bijdrage in deze investerin-
gen ter grootte van € 4,77 miljoen. Hieronder noemen we de argumenten waarom wij van me-
ning zijn dat deze extra bijdrage verantwoord is. 
 
Markt 18 
De ambitie met betrekking tot Markt 18 is: “het realiseren van een multifunctionele accommo-
datie die bruist door sociaal-culturele activiteiten. De diverse gebruikers hebben een publieke 
functie die leidt tot levendigheid. Markt 18 is een ontmoetingsplek voor alle inwoners, van alle 
leeftijdscategorieën. Markt 18 zal zodoende een bijdrage leveren aan de sociaal-culturele cohe-
sie in de gemeente Schagen: de opzet is dit te laten gebeuren door het inhoudelijk laten samen-
werken van gebruikers, het laten samenkomen van verschillende groepen mensen en het creëren 
van exploitatievoordelen door het deels gebruiken van elkaars ruimten”.  
 
De meerwaarde die de invulling van dit gebouw heeft voor de inwoners van Schagen heeft ertoe 
geleid dat de herontwikkeling één van de belangrijkste projecten is voor de komende tijd. De 
meerwaarde zit overigens niet alleen in het creëren van een ontmoetingsplek in het centrum van 
Schagen, maar ook in de andere voordelen die de centralisatie van de huisvesting van diverse 
instellingen heeft. De gebouwen die door de betrokken instellingen worden achtergelaten heb-
ben een leeftijd bereikt waarop normaal onderhoud niet langer volstaat om deze gebouwen in 
stand te houden. Zonder de herontwikkeling van Markt 18 zouden de komende jaren forse in-
vesteringen nodig zijn om de gebouwen weer te laten voldoen aan de eisen van deze tijd. In het 
algemeen geldt dat het investeren in oude gebouwen bedrijfseconomisch niet verantwoord is. 
Om die reden levert de verhuizing van de sociëteit voor ouderen, het jeugd- en jongerenwerk, de 
openbare bibliotheek en het Scagontheater naar Markt 18 ook in bedrijfseconomisch opzicht 
meerwaarde op. Alleen voor muziekschool Da Capo had de gemeente tot nu toe geen verant-
woordelijkheid met betrekking tot de huisvesting. Met de realisatie van het plan van de initia-
tiefgroep Markt 18 wordt de gemeente daar wel verantwoordelijk voor. 
 
Een ander groot voordeel bij de realisatie van Markt 18 is het vrijkomen van een aantal aantrek-
kelijke woningbouwlocaties in en nabij het centrum van de stad. Hiermee zijn er opnieuw mo-
gelijkheden ontstaan om te voorzien in de behoefte van een groot aantal mensen in en buiten 
Schagen om te gaan wonen in de nabijheid van het centrum met al zijn voorzieningen.  
 
GSg/Praktijkschool 
Uitgaande van de huidige huisvestingssituatie, de gestegen bouwkosten en de groei van het aan-
tal leerlingen is er overleg gevoerd met de GSg over de wijze waarop de gemeente haar verant-
woordelijkheid voor de onderwijshuisvesting waar kan maken. Uitgangspunt hierbij was dat ge-
zocht moet worden naar een structurele oplossing voor de komende jaren. Aan dit gesprek lag 
een notitie van de GSg ten grondslag. Deze notitie treft u aan als bijlage 1 van de ter inzage lig-
gende stukken. Het overleg tussen de gemeente en de GSg heeft geleid tot overeenstemming 
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over het budget om de huisvestingsproblemen op te lossen en de randvoorwaarden die hiervoor 
gelden. De afspraken zijn vastgelegd in een verslag, dat u eveneens aantreft bij de ter inzage 
liggende stukken (bijlage 2). Eén van de afspraken is dat de avondschool voor moeilijk lerenden 
ook na realisering van de Campus gebruik kan maken van de ruimten van de GSg, waarbij ge-
dacht wordt aan het gebouw aan de Hofstraat. De avondschool krijgt minimaal dezelfde ruimte 
als in de huidige situatie aan de Beethovenlaan. 
 
Los van de hierboven genoemde inhoudelijke argumenten geldt dat er een verantwoord financi-
eel dekkingsplan ligt op grond waarvan de extra lasten voor de gemeente Schagen in de komen-
de jaren zijn gedekt en dat bovendien niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het weer-
standsvermogen van de gemeente. Het niveau van de algemene reserve blijft (ruim) boven het 
afgesproken minimum niveau.  
 

4.   Financiën 
Onderstaand treft u een overzicht aan van de investering die nodig is om beide projecten te kun-
nen realiseren en van de dekkingsmiddelen die hier tegenover staan. Daaronder zal worden aan-
gegeven op welke wijze het resterende tekort van € 4,77 miljoen kan worden gedekt. 
 
Lasten Markt 18 GSg + PsS Totaal 
Nieuw- en verbouwkosten 5.465.000 2.700.000 8.165.000 
Bijkomende kosten 1.451.000 100.000 1.551.000 
Tijdelijke huisvesting (Groene Schakel) 60.000  60.000 
Inrichting openbare buitenruimte 250.000 400.000 650.000 
Onvoorzien 350.000 150.000 500.000 
Totale lasten 7.576.000 3.350.000 10.926.000 
    
Baten    
Opbrengst woningbouwlocaties   4.052.000 
Meeropbrengst extra bouwlaag:    
- Lauriestraat/Beethovenlaan   600.000 
Opbrengst Trapman (netto)   552.000 
Opbrengst Zuiderweg 15 (WOZ-waarde)   452.000 
Subsidies en bijdragen   500.000 
Totale baten   6.156.000 
    
Nadelig saldo   4.770.000 

 
Toelichting 
 
Lasten 
De stichtingkosten voor de herontwikkeling van Markt 18 zijn gebaseerd op de definitieve aan-
bieding van Mulder Obdam. Het budget van € 2,7 miljoen voor de nieuwbouw van GSg en de 
Praktijkschool is bepaald in overleg met de bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Schagen 
en komt bovenop het budget dat in februari 2005 door uw raad beschikbaar is gesteld voor de 
nieuwbouw van beide scholen.  
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Naast de geraamde stichtingskosten krijgt de gemeente te maken met bijkomende kosten. Voor 
Markt 18 bestaan die onder andere uit belasting, storting in het Parkeerfonds, inrichtingskosten, 
planschade, rentekosten, externe advieskosten en projectbegeleiding. Voor de Gsg gaat het om 
de rentekosten tijdens de bouw en om een externe projectleider bij de uitvoering van de nieuw-
bouw. Gezien de omvang van beide projecten vinden wij het een vereiste om de realisatie te la-
ten monitoren door een projectleider. 
 
In verband met de sloop van het huidige gebouw van de wijkvereniging Groeneweg (De Groene 
Schakel) en de voorgenomen nieuwbouw op deze plek zal tijdelijk andere huisvesting geregeld 
moeten worden voor deze wijkvereniging.  
 
Voor de inrichting van de openbare buitenruimte van de vrijkomende locaties aan het Regiop-
lein, de Buiskoolstraat en de Lauriestraat is een extra bedrag nodig ten opzichte van de raming 
van Mulder Obdam. De kosten voor de inrichting van de buitenruimte bij de GSg komen volle-
dig voor rekening van de gemeente. Hiervoor is een aanvullend budget nodig van  
€ 400.000,-- bovenop het in 2005 beschikbaar gestelde krediet voor de herinrichting van dit ter-
rein. 
 
Een bedrag van tenminste € 500.000,-- voor onvoorziene uitgaven is nodig om tegenvallers tij-
dens de uitvoering van beide projecten op te kunnen vangen. 
 
Baten 
Voor de locaties Julianalaan, Lauriestraat en Beethovenlaan is alleen de meeropbrengst meege-
nomen ten opzichte van de bedragen die al zijn meegenomen in de dekking van het eerste kre-
diet (2005) voor de campus en het verplaatsen van de sportvelden van SV Schagen. Voor de lo-
caties Buiskoolstraat en Regioplein is de volledige opbrengst meegerekend. De opbrengsten zijn 
gebaseerd op de aanbieding van Mulder Obdam. 
 
Er is rekening gehouden met een meeropbrengst van € 600.000,-- voor een extra bouwlaag op 
de locaties Beethovenlaan en/of Lauriestraat. Op de mogelijkheden hiervoor gaan we hieronder 
nader in. 
 
Bij het bepalen van de opbrengt uit verkoop van het gebouw van het jeugd- en jongerenwerk 
(Trapman) is rekening gehouden met het afboeken van de restant boekwaarde van het gebouw 
en de af te lossen geldlening.  
 
Na het realiseren van de nieuwbouw van de GSg komt het gebouw aan de Zuiderweg 15 (de-
pendance GSg) vrij. De WOZ-waarde van dit gebouw is voorlopig aangehouden als geraamde 
verkoopopbrengst. Over de bestemming van dit gebouw is op dit moment verder nog niets be-
kend. 
 
De subsidies en bijdragen bestaan uit de (maximale) tekortsubsidie van de provincie Noord-
Holland voor het wijksteunpunt dat gerealiseerd zal worden in Markt 18.  
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Extra kosten 
Naast bovengenoemde bedragen zal ook rekening gehouden moeten worden met extra kosten 
voor: 
1. Uitbreiding huisvesting SBOS/wijkvereniging Groeneweg. Uitgangspunt bij het opstellen 

van de plannen voor Markt 18 is dat instellingen dezelfde hoeveelheid ruimte terug krijgen 
als waar men thans over beschikt. Een andere stellingname zou een beoordeling van de bud-
gettaire neutraliteit immers vertroebelen. Door de SBOS en de wijkvereniging Groeneweg is 
een aanvraag ingediend voor extra ruimte, waarbij  meerdere opties zijn gepresenteerd. De 
meest vergaande optie levert een extra kostenpost op van € 500.000,--. Wij staan in beginsel 
positief tegenover de ingediende aanvraag welke eveneens in december 2008 met een apart 
voorstel aan uw raad zal worden voorgelegd. De hoogte van het beschikbaar te stellen bud-
get zal echter nog nader moeten worden bepaald. De uitbreiding is niet meegenomen in dit 
raadsvoorstel, maar kan bij een positief besluit van uw raad in december 2008 wel worden 
gerealiseerd. Een mogelijkheid om deze kosten te dekken is het onttrekken van dit bedrag 
uit de algemene reserve.  

2. Inrichting openbare buitenruimte Markt 18. Voor de inrichting van deze buitenruimte is naar 
schatting € 350.000,-- nodig, bovenop het bedrag van € 250.000,-- dat is meegenomen in 
bovenstaande kostenopzet. Dit budget zal aan u worden gevraagd via de begroting. 

 
Een aandachtspunt is nog de huisvesting van een tweetal instellingen die thans in het gebouw 
van de bibliotheek zijn gehuisvest en niet meegaan naar Markt 18, te weten de Stichting Aktie 
Graag Gedaan en de Spelotheek. Voor beide instellingen zal een passende oplossing worden ge-
zocht. 
 
Extra bouwlaag 
Als één van de dekkingsmiddelen in bovengenoemd overzicht is genoemd het creëren van een 
meeropbrengst van € 600.000,-- door middel een extra bouwlaag op de locaties Beethovenlaan 
en/of Lauriestraat. Wij zien hiervoor met name mogelijkheden bij de locatie Beethovenlaan. 
Hiervoor dient dan wel de notitie “Hoger bouwen in Schagen” te worden bijgesteld. Deze noti-
tie geeft voor het centrumgebied, waartoe de locatie Lauriestraat behoort, hoogtematen aan van 
12, 15 respectievelijk 21 meter, zijnde de representatieve hoogtemaat, de maximaal toegestane 
maat en de maximaal toegestane maat na overleg met de commissie Grondgebiedszaken en na 
besluitvorming door uw raad. Om op de locatie Beethovenlaan hoger te kunnen bouwen dan 
vier lagen (daar gelden de maten 10 en 12 meter, zonder overleg of nadere besluitvorming), zou 
er voor gekozen kunnen worden om ook voor deze locatie de “centrummaten” aan te houden. 
Wij stellen u voor om het bedrag van € 600.000,-- als kaderstellende opdracht aan het college te 
beschouwen in een onderzoek naar dekkingsmiddelen die langs deze weg gerealiseerd moeten 
worden. Daarbij zullen keuzes moeten worden gemaakt waarbij uw raad zal worden betrokken.  
 
Dekking nadelig saldo 
Voorgesteld wordt om het krediet van € 10.926.000,-- als volgt te dekken: 
 € 500.000,-- te dekken uit een te ontvangen subsidie; 
 € 2.169.000,--, zijnde de investeringen met een maatschappelijk nut, te dekken uit nieuw te 

vormen bestemmingsreserves, welke onder andere worden gevoed met de opbrengsten van 
de vrijkomende locaties; 
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 € 3.837.000,--, zijnde de investeringen met een economisch nut, te activeren waarbij de jaar-
lijkse kapitaallasten worden gedekt uit bovenbedoelde bestemmingsreserves; 

 € 4.420.000,--, zijnde de investeringen met een economisch nut, te activeren waarbij de jaar-
lijkse kapitaallasten worden gedekt uit de exploitatiebegroting.  

 
De kapitaallasten van laatstgenoemde investering bedragen in het eerste jaar € 309.000,-- en zijn 
gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 40 jaar en een rentepercentage van 4,5% De lasten 
zullen de komende 40 jaar jaarlijks met € 5.000,-- afnemen.  
 
Het bedrag van € 309.000,-- kan worden verminderd met de wegvallende exploitatiekosten van 
de bestaande huisvesting van de genoemde instellingen. Per saldo gaat het hier om een structu-
reel bedrag van bijna € 53.000,--. Hier tegenover staat dat de gemeente een bijdrage in de jaar-
lijkse exploitatiekosten voor het wijksteunpunt in Markt 18 moet betalen van € 10.000,--. De 
jaarlijkse lasten voor de begroting komen hiermee op een bedrag van € 266.000,--.  
 
De vraag is of deze lasten op een verantwoorde wijze gedekt kunnen worden binnen de begro-
tingen van de komende jaren. De begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 laten, mede 
door de gunstige uitkomst van de septembercirculaire 2008, de volgende positieve saldi zien: 
 
 2009 2010 2011 2012 
Saldo primaire begroting  392.000 1.061.000 393.000 202.000 
Septembercirculaire 727.000 822.000 926.000 1.042.000 
Saldo incl. septembercirculaire 1.119.000 1.883.000 1.319.000 1.244.000 
 
In het saldo van de primaire begroting is rekening gehouden met de volgende vervangingsinves-
teringen: 
 2009 2010 2011 2012 
Totale vervangingsinvesteringen  3.954.000 4.870.000 4.595.000 4.555.000 
Waarvan voor onderhoud wegen 2.635.000 3.975.000 3.810.000 3.800.000 
     
In de inleiding van de begroting 2009 wordt uw raad voorgesteld om de voordelige saldi van de 
begroting 2009 en de meerjarenraming 2010-2012 te bestemmen voor het (meerjaren)onderhoud 
van de gemeentelijke kapitaalgoederen en de bestedingsvoorstellen voor de extra begrotings-
ruimte als gevolg van de septembercirculaire uit te stellen tot het moment waarop meer duide-
lijkheid bestaat over de financiële gevolgen van een aantal grote projecten, zoals Markt 18, de 
nieuwbouw van de GSg, EGEMi enzovoorts. 
 
Uitgangspunt is derhalve dat de extra lasten voor deze projecten betaald moeten worden uit de 
extra ruimte als gevolg van de septembercirculaire. Hierdoor blijft het saldo van de primaire be-
groting beschikbaar voor het noodzakelijk onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen, 
zoals in de begroting 2009 ook is voorgesteld. 
 
In onderstaand overzicht is een voorlopige inschatting gemaakt van de structurele lasten van de 
overige projecten die hierboven zijn genoemd en van de ruimte die dan nog resteert, rekening 
houdend met de structurele lasten voor Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg en de Praktijk-
school Schagen.  
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 2009 2010 2011 2012 
Extra ruimte door septembercirculaire 727.000 822.000 926.000 1.042.000 
Structurele lasten Markt 18/GSg/PsS -266.000 -261.000 -256.000 -251.000 
Structurele lasten OOT/EGEMi -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Structurele lasten overige projecten -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 
Restant saldo 61.000 161.000 270.000 391.000 
 
Hieruit kan de conclusie worden getrokken dat de extra lasten in verband met de realisatie van 
Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg en de Praktijkschool Schagen op een verantwoorde wij-
ze binnen de begrotingen van de komende jaren opgevangen kunnen worden. Bij het onderzoek 
naar de staat van onderhoud van de gemeentelijke kapitaalgoederen en de keuzes die naar aan-
leiding hiervan gemaakt zullen worden, zal het beslag dat beide projecten leggen op de ruimte in 
de begroting ook worden betrokken. Dit kan consequenties hebben voor het onderhoudsniveau.  
 
In de afwegingen om al dan niet akkoord te gaan met de voorgestelde investeringen voor Markt 
18 en de nieuwbouw van de GSg en de Praktijkschool Schagen spelen ook de volgende aspecten 
een rol: 
 De beschikbaarstelling van een aanvullend budget voor de nieuwbouw van de GSg en de 

Praktijkschool is niet geheel vrijblijvend. De gemeente heeft een wettelijke zorgplicht ten 
aanzien van de onderwijshuisvesting en dat deel van het budget dat betrekking heeft op de 
indexering zal in ieder geval beschikbaar gesteld moeten worden. Daarnaast heeft de school 
op grond van uitbreiding van het aantal leerlingen recht op extra ruimte.  

 Indien de herontwikkeling van Markt 18 niet door zou gaan, zou er de komende jaren geïn-
vesteerd moeten worden in de huisvesting van de instellingen die naar Markt 18 verhuizen. 
Hoewel de eerste verantwoordelijkheid hiervoor niet voor alle instellingen bij de gemeente 
ligt, zal rekening gehouden moeten worden met een gemeentelijke bijdrage in de renovatie 
of het groot onderhoud van de bestaande gebouwen. De lasten die hiermee zijn gemoeid zijn 
op dit moment niet bekend, maar zouden wel eens dicht in de buurt kunnen komen van het 
bedrag van € 266.000 aan structurele lasten voor Markt 18, de GSg en de Praktijkschool te-
zamen.  

 De woningbouwplannen voorzien niet alleen in de behoefte aan huisvesting, zij leveren ook 
extra inkomsten op in de vorm van algemene uitkering (bedrag per woonruimte) en onroe-
rende zaakbelasting.  

 
Beslag op de algemene reserve 
Voor de investeringen in Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg en de Praktijkschool wordt 
géén beroep gedaan op de algemene reserve. Het geraamde saldo van € 4.748.000,-- inclusief 
het saldo van de tweede bestuursrapportage 2008, blijft hierdoor ruimschoots boven het vastge-
stelde minimum niveau van € 2.718.000,--. Zoals hierboven is opgemerkt zal bij een positief be-
sluit op de uitbreidingsaanvraag van de SBOS/wijkvereniging Groeneweg worden voorgesteld 
om het beschikbaar te stellen budget te dekken uit de algemene reserve. Deze reserve zal dan 
nog steeds ruim boven het minimum niveau blijven. 
 
5. Communicatie 
Zodra uw raad een besluit heeft genomen op dit voorstel zullen alle betrokkenen bij het plan 
Markt 18 en de nieuwbouw van de GSg en de Praktijkschool geïnformeerd moeten worden over 



 
 
 
 

Raadsvergadering 16 december 2008  Pagina 15 van 72 

de uitkomst van de besluitvorming en zullen er afspraken gemaakt moeten worden over de ver-
dere uitwerking van de plannen. Ook zal er door de betrokken partijen, waaronder de gemeente, 
een aantal overeenkomsten gesloten moeten worden. Deze principeovereenkomsten zijn overi-
gens al in concept gereed en zullen alleen nog omgezet moeten worden in definitieve overeen-
komsten. De hierboven bedoelde projectleider zal, als onderdeel van een projectplan, structuur 
moeten geven aan de communicatie tussen alle betrokken partijen over de uitvoering van de 
plannen. Verder zal de provincie Noord-Holland, als subsidieverstrekker, geïnformeerd moeten 
worden over het raadsbesluit.  
 
Tijdens de uitvoering van de plannen zullen we uw raad via de commissie Grondgebiedszaken 
regelmatig op de hoogte houden van de voortgang. Indien er sprake mocht zijn van een afwij-
king van de in dit raadsvoorstel geformuleerde kaders, dan zullen we dit uiteraard rechtstreeks 
aan uw raad voorleggen. 

  
6. Uitvoering en evaluatie 
Indien uw raad akkoord gaat met dit voorstel zijn hiermee de kaders bepaald om beide projecten 
verder uit te werken en uit te voeren. Voor de volledigheid worden deze randvoorwaarden hier-
onder nog eens genoemd. Wij vragen u hierbij om mandaat om de verdere uitwerking en uitvoe-
ring ter hand te mogen nemen. Inmiddels is de stichting Markt 18 opgericht deze zal als bouw-
heer gaan optreden bij het project Markt 18 en de verantwoordelijkheid krijgen om de volgende 
instellingen in dit pand te huisvesten: 
 Stichting Sociëteit voor Senioren; 
 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Schagen; 
 Stichting Kopgroep Bibliotheken; 
 Stichting Scagon Theater; 
 Muziekschool Da Capo. 
  
Deze stichting zal na de oplevering van Markt 18 ook het beheer en het onderhoud van het ge-
bouw voor zijn rekening nemen. Dit overeenkomstig het model dat is gehanteerd bij de realisa-
tie van het Slot Schagen. 
 
Voor de daadwerkelijke uitvoering van beide projecten is rekening gehouden met het aanstellen 
van een externe projectleider die namens de gemeente Schagen de vinger aan de pols houdt. 
Onderdeel van zijn taak is dat er regelmatig aan ons college wordt gerapporteerd over zijn be-
vindingen tijdens de bouw- en verbouwactiviteiten. De projectleider ziet namens de gemeente 
toe op de financiën en zorgt voor een kwalitatieve en kwantitatieve toets op de naleving van de 
overeenkomsten. Op basis van tussentijdse rapportages zullen we uw raad rechtstreeks of via de 
commissie Grondgebiedszaken op de hoogte houden van de voortgang en van eventuele afwij-
kingen ten opzichte van de planning en/of het budget. 
 
Onderstaand treft u een opsomming aan van de randvoorwaarden waarbinnen de plannen  zullen 
worden uitgevoerd. 
1. De herontwikkeling van Markt 18, de nieuwbouw van de GSg Schagen en de Praktijk-

school Schagen, de inrichting van de bij deze objecten behorende openbare buitenruimte en 
de ontwikkeling van de woningbouwlocaties worden uitgevoerd binnen de hiervoor in 
2005 en 2008 beschikbaar gestelde kredieten en passend in het dekkingsplan dat is opge-
nomen in het raadsbesluit. 
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2. De volgende instellingen worden gehuisvest in Markt 18: 
 Stichting Sociëteit voor Senioren; 
 Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Schagen; 
 Stichting Kopgroep Bibliotheken; 
 Stichting Scagon Theater; 
 Muziekschool Da Capo. 

3. De huisvestingsvoorzieningen voor de GSg en de Praktijkschool genoemd in een met de 
bestuurscommissie Voortgezet Onderwijs Schagen af te sluiten overeenkomst worden ook 
daadwerkelijk gerealiseerd. Daarin wordt opgenomen dat met het realiseren van de nieuw-
bouw voor de GSg en de Praktijkschool tot en met 2015 geen aanvragen meer worden ge-
honoreerd voor het treffen van huisvestingsvoorzieningen voor deze scholen. 

4. De door de SBOS en de wijkvereniging Groeneweg ingediende aanvraag voor de uitbrei-
ding van de huisvesting wordt met een afzonderlijk voorstel in de raad aan de orde gesteld. 

5. De huisvesting van muziekschool Da Capo is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
Voor de huisvesting van de Stichting Aktie Graag Gedaan en de Spelotheek zal een pas-
sende oplossing worden gezocht. 

6. Het college onderzoekt de mogelijkheid om € 600.000,-- aan dekkingsmiddelen te realise-
ren door hoger te bouwen op de locaties Beethovenlaan en/of Lauriestraat. 

7. De raad zal via de commissie Grondgebiedszaken regelmatig op de hoogte worden gehou-
den van de voortgang bij de uitvoering van de planologische en stedenbouwkundige inpas-
sing van de plannen. Indien er sprake mocht zijn van een afwijking van de in het raads-
voorstel geformuleerde kaders, dan zal dit rechtstreeks aan de raad worden voorgelegd. 

 
7. Risico's 
Reeds in een eerder stadium is aan ICS Adviseurs opdracht gegeven om te onderzoeken welke 
risico’s er zijn bij het uitvoeren van het proces dat moet leiden tot de herontwikkeling van Markt 
18. Dit heeft geleid tot een rapport waarin, behalve een inventarisatie van de risico’s, ook is aan-
gegeven op welke wijze deze voorkomen dan wel geminimaliseerd kunnen worden. Wij verwij-
zen u kortheidshalve naar dit rapport dat als bijlage 3 ter inzage ligt. 
 
In aanvulling hierop willen wij nog wijzen op de risico’s bij de exploitatie van Markt 18. Uit-
gangspunt is dat de totale exploitatiekosten worden gedragen door de, voor een groot deel ge-
subsidieerde, huurders van dit gebouw en dat de verhuizing van deze instellingen naar Markt 18 
niet leidt tot een verhoging van de gemeentelijke subsidie. Voor zover de huisvesting in Markt 
18 leidt tot hogere lasten voor de betrokken instellingen die niet door de instellingen zelf gedra-
gen kunnen worden bestaat het risico dat men of bij de gemeente aanklopt voor een verhoging 
van het subsidiebedrag of dat men het gebouw moet verlaten wegens te hoge huisvestingslasten. 
In dat laatste geval zullen de exploitatiekosten door de overblijvende instellingen gedragen moe-
ten worden en bestaat het risico dat ook zij zonder aanvullende subsidie in de problemen zullen 
komen. Een zelfde risico zal zich voordoen indien om wat voor reden dan ook het voortbestaan 
van één van de huurders in Markt 18 in gevaar komt. 
 
Verder geldt dat bij projecten met deze omvang vooraf nooit precies kan worden bepaald hoe de 
kosten en opbrengsten zich zullen ontwikkelen. Zo zullen de recente ontwikkelingen op de wo-
ningmarkt in relatie tot de financiële crisis gevolgen hebben voor de opbrengsten van de wo-
ningbouwlocaties en de planning van deze woningbouw. Hoewel risico’s voor de gemeente op 
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dit punt zoveel mogelijk zullen worden uitgesloten in de met Mulder Obdam af te sluiten over-
eenkomst, zijn nieuwe ontwikkelingen niet te voorspellen.  
 
De eigen bijdrage van de gemeente van € 4,77 miljoen is dan ook een inschatting op basis van 
bovengenoemde uitgangspunten. Voor een deel zijn dit min of meer harde afspraken, maar voor 
een ander deel geldt dat een verdere uitwerking zal moeten leren of de geraamde bedragen juist 
zijn, vooral indien de kosten mede door derden worden bepaald. Indien dit leidt tot tegenvallers 
welke niet gedekt kunnen worden uit het bedrag van € 500.000,-= voor onvoorziene uitgaven 
zal er een aanvullende bijdrage nodig zijn, welke tot extra lasten zal leiden.  
 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 
 
secretaris     burgemeester 
 
 
A.M.J.P Leemans   G. Westerink 
 
Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: 
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen ter inzage in de raadsledenkamer, waaron-
der: 
 notitie onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Schagen (september 2008); 
 verslag huisvestingsoverleg GSg en gemeente Schagen d.d. 2 oktober 2008; 
 rapport ICS Adviseurs d.d. 1 september 2008;  
 rapport LSA d.d. 25 september 2007; 
 rapport Initiatiefgroep Markt 18 d.d. 14 mei 2007; 
 voorlopig ontwerp Markt 18; 
 stedenbouwkundig plan campusterrein; 
 aanvraag uitbreiding huisvesting SBOS en wijkvereniging Groeneweg; 
 overeenkomst tussen Initiatiefgroep en de gebruikers van Markt 18; 
 definitieve aanbieding Mulder Obdam d.d. 17 oktober 2008; 
 
Daarnaast liggen er voor raadsleden ook vertrouwelijke stukken ter inzage. 


