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K. van der Arend 

0224 – 210581  

accommodatiebeleid 

Sociaal Domein 

15.027267 

 

 

Inleiding  

 

Op 16 juni 2015 is het opiniërend raadsvoorstel accommodatiebeleid vrijgegeven voor inspraak. Na 

een schriftelijke inspraakronde tot 6 september 2015 zijn er 2 inspraakavonden geweest op 24 en 28 

september. De inspraakreacties en de verschillende gesprekken met de SportAdviesRaad Schagen 

(hierna te noemen SARS) hebben geleid tot aanpassing van het opiniërend raadsvoorstel op 

bepaalde onderdelen. De aanpassingen zijn verwerkt in dit raadsvoorstel.  

 

Nota beantwoording inspraakreacties is opgenomen in bijlage 1.  

 

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. 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. Daarnaast moet het gemeentelijk beleid van de drie voormalige gemeenten worden 

geharmoniseerd. 

 

De gemeente staat derhalve voor een uitdaging om  te zorgen dat alle woonkernen aantrekkelijk zijn 

om te wonen en te recreëren  en tegelijkertijd ook een bezuiniging op het accommodatiebeleid te 

realiseren. 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 accommodaties.  

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

de investeringen in het accommodatiebeleid.  

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 en aantrekkelijkheid van de verschillende 

woonkernen. 

 

De gezamenlijke budgettaire inspanning houdt in: 

1. De gemeente blijft het dagelijks en groot onderhoud verrichten, met uitzondering van de 

overcapaciteit. 

2. 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.  

3. Alle inwoners en ondernemers dragen een deel van de kosten bij 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 ook een aantal 

concrete bezuinigings- en dekkingsvoorstellen gedaan.  

 

 

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 1,5 jaar is in beeld gebracht welke kosten gemaakt moeten worden voor 

het in stand houden van het totale maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Schagen. 

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*                598.000  

Sporthallen en -zalen **                188.000  

Gymzalen1****          0   

Zwembaden **                168.000  

Dorpshuizen ***                121.000  

Wijk- en jeugdgebouwen ****             0    

Culturele gebouwen ****  0    

Jaarlijks tekort             1.075.000  

Bezuinigingstaakstelling                405.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en ongedekt             1.480.000  

* betreft: vervangingsinvesteringen velden € 591.000 (incl. investeringen 2015 en 
2016) en vervangingsinvesteringen opstal € 7.000 
**betreft: exploitatietekort sportfondsen en levensverlengend onderhoud  
*** betreft een schatting 
**** indien eigendom van de gemeenten, zijn deze gedekt binnen de 
exploitatiebegroting 

 

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 als 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 1,48 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 nu 

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 bijdragen aan de instandhouding van het 

maatschappelijk vastgoed binnen de gemeentegrenzen. Door een gezamenlijke inzet met de 

verenigingen, besturen en exploitanten kunnen de accommodaties die belangrijk zijn in de 

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

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

  

                                                           
1 3 gymzalen heeft gemeente in eigendom en beheer, 6 gymzalen vallen onder  de dorpshuizen en de overige 
zijn in beheer van onderwijsinstellingen 
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2. Argumenten 

Clusters 

1. Cluster dorpshuizen2 

 

Financieel kader 

Op de dorpshuizen moet 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 à € 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 acties en 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 bezuiniging en tekort 171.000 

 

 

Voorstel 

Rekening houdende met de inspraakreacties van Dorpshuis Waarland en Dirkshorn wordt voorgesteld 

de bezuinigingen op de dorpshuizen te verlagen van € 50.000 naar € 35.000. Met deze verlaging 

wordt recht gedaan aan de werkelijke financiële draagkracht van alle dorpshuizen.  

 

Financiële draagkracht is gedefinieerd als liquide middelen minus onderhoudsreserve. 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 goede 

staat, dus hierop is niet bespaard.  

 

Uitgaande van het verdelen van de bezuiniging naar rato van de financiële draagkracht alsmede de 

ingediende inspraakreacties wordt de volgende verdeling voorgesteld.   

 

 

                                                           
2 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 

 

  Huidige Naar rato 

Dorpshuis Oude subsidie Nieuwe subsidie bezuiniging 

Callantsoog 31.213 31.189 -24  

Waarland 30.440 27.135 -3.305  

Petten  29.273 5.632 -23.641  

Dirkshorn 20.293 17.703 -2.590  

Sint Maarten 20.293 20.293 0  

Sint Maartensbrug 46.497 41.485 -5.012  

Krabbendam 428 0 -428  

Stroet 0 0 0  

Warmenhuizen 0 0 0  

Tuitjenhorn 0 0 0  

Totaal 178.437 143.437 -35.000 
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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.  

Alle 9 dorpshuizen komen in aanmerking voor deze regeling. De gemeentelijke gebouwen in Petten 

zijn eigendom van de gemeente.  De gemeente verhuurt de gebouwen aan een Stichting, maar blijft 

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

hiervoor zijn binnen de gemeentelijke programmabegroting opgenomen.  

 

Tabel 3. Dorpshuizen  

Bezuinigingstaakstelling  50.000 

1/3 deel niet gedekte renovaties         40.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort  90.000 

Bezuiniging op de exploitatiesubsidies -35.000 

Restant te dekken 55.000 

 

De bezuiniging van € 35.000 wordt gerealiseerd naar rato van de 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. 

 

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 de bv. 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. Dit heeft ook betrekking op de problematiek van de Harenkarspelhal in Tuitjenhorn en de 

sportzaal de Groet in Tuitjenhorn. Het beheer zal zoals het er nu uitziet, per 1 januari as. Door de bv. 

Sportfondsen worden uitgevoerd. Dit betekent dat de overeenkomst met Sportfondsen moet worden 

aangepast. Het bedrag van € 55.000 is wel opgevoerd omdat deze hard is.  
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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 vier jaar met 

totaal 25% te verlagen. Dit houdt in dat in de jaren 2016 t/m 2019 jaarlijks 6,25% verlaging wordt 

doorgevoerd. Op dit punt wordt tegemoet gekomen aan de inspraakreacties op basis waarvan de 

voorgestelde twee jaar als tekort werd ervaren.  

 

Dit percentage van 25% 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. 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     €    9.000 

• Vanaf  1-1-2017     €  18.000    

• Vanaf  1-1-2018     €  27.000 

• Vanaf  1-1-2019     €  36.000 

 
 

 

 

 

    

 

   

   

Accommodatie  Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2015 

 6,25% 

korting per  

1-1-2016 

 Exploitatie 

bijdrage 

per      1-1-

2016 

 6,25% 

korting per  

1-1-2017 

 Exploitatie 

bijdrage 

per      1-1-

2017 

 6,25% 

korting 

per  1-1-

2018 

 Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2018 

 6,25% 

korting per  

1-1-2019 

 Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2019 

 Totaal 

exploitatie 

korting 25% 

per 1-1-2019 

(besparing) 

Sporthallen/zalen

Spartahal -€               * -€            * -€            * -€             * -€             -€              

Groeneweghal 40.000€          * 40.000€      * 40.000€       * 40.000€        * 40.000€        -€              

Sporthal Harenkarspel **** 37.811€          2.363€       35.448€      2.363€        33.085€       2.363€     30.721€        2.363€        28.358€        9.453€           

Sporthal de Multitreffer 't Zand 51.728€          3.233€       48.495€      3.233€        45.262€       3.233€     42.029€        3.233€        38.796€        12.932€         

Sporthal Molentocht Schagerbrug ** 25.407€          1.588€       23.819€      1.588€        22.231€       1.588€     20.643€        1.588€        19.055€        6.352€           

Sporthal de Doorbraak 25.064€          1.567€       23.498€      1.567€        21.931€       1.567€     20.365€        1.567€        18.798€        6.266€           

Sportzaal de Doorbraak -€               -€           -€            -€            -€            -€         -€             -€            -€             -€              

Sportzaal Waldervaart 32.265€          * 32.265€      * 32.265€       * 32.265€        * 32.265€        -€              

Sportzaal de Groet **** 4.000€            250€          3.750€        250€           3.500€         250€        3.250€          250€           3.000€          1.000€           

Gymzalen -€              

Gymzaal de Multitreffer 't Zand *** -€               -€           -€            -€            -€            -€         -€             -€            -€             -€              

Gymzaal Burgerbrug RKBS ST Jozef *** -€               -€           -€            -€            -€            -€         -€             -€            -€             -€              

Gymzaal OBS de Bijenkorf Oudesluis *** -€               -€           -€            -€            -€            -€         -€             -€            -€             -€              

Totalen 216.275€        9.001€       207.274€    9.001€        198.274€     9.001€     189.273€      9.001€        180.273€      36.003€         

*  Verwerkt bij De Wiel (40+15K)  contractuele taakstelling Sportfondsen 

**  BTW constructie compensatie huur expl. €64907-€39.500 huur = € 25.407

***  In eigen beheer gemeente

****  Per 1-1-2016 v erv alt accommodatie terug naar de gemeente hierna mogelijke ov erdacht naar Sportfondsen

Exploitatie korting gefaseerd totaal 25%
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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 onderhoud 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  

Voorgesteld wordt de huidige exploitatiesubsidie bij de gesubsidieerde accommodaties in deze 

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

25% te verlagen. Dit houdt in dat in de jaren 2016 t/m 2019 jaarlijks 6,25% verlaging wordt 

doorgevoerd. Op dit punt wordt tegemoet gekomen aan de inspraakreacties op basis waarvan de 

voorgestelde twee jaar als tekort werd ervaren.  

 

 

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.  

 

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.  

 

 
 

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

•  Vanaf  1-1-2016      €    3.000       (2.514+440) 

•  Vanaf  1-1-2017      €    5.900       (5.028+880) 

• Vanaf  1-1-2018      €    8.900    (7.542+1.320) 

• Vanaf  1-1-2019      €  12.000  (10.055+1.761) 

 

Voorstel wijk- en jeugdgebouwen culturele gebouwen 

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

gebouwen 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 pand.  

Specifieke 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.  

Accommodatie  Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2015 

 6,25%  

korting per  

1-1-2016 

 Exploitatie 

bijdrage 

per      1-1-

2016 

 6,25%  

korting per  

1-1-2017 

 Exploitatie 

bijdrage 

per      1-1-

2017 

 6,25%  

korting 

per  1-1-

2018 

 Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2018 

 6,25%  

korting per  

1-1-2019 

 Exploitatie 

bijdrage per      

1-1-2019 

 Totaal 

exploitatie 

korting 25% 

per 1-1-2019 

(besparing) 

Zwembaden

Zwembad De Wiel * 279.063€        40.000€     239.063€    15.000€      224.063€     224.063€      224.063€      55.000€         

Openlucht zwembad Waarland 40.218€          2.514€       37.704€      2.514€        35.191€       2.514€     32.677€        2.514€        30.164€        10.055€         

Openlucht zwembad de Veersloot DH 30.724€          * 30.724€      * 30.724€       * 30.724€        * 30.724€        *

Openluchtzwembad Geestmerend WH 40.748€          * 40.748€      * 40.748€       * 40.748€        * 40.748€        *

Openlucht zwembad Oudesluis 7.044€            440€          6.604€        440€           6.164€         440€        5.723€          440€           5.283€          1.761€           

Totalen 397.797€        42.954€     354.843€    17.954€      336.889€     2.954€     333.935€      2.954€        330.982€      66.816€         

*  Verwerkt bij De Wiel (40+15K)  contractuele taakstelling Sportfondsen 

Exploitatie korting gefaseerd totaal 25%
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- 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.  

 

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 jaar aangesproken kan worden bij een exploitatietekort 

 

- 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. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met een huurcontract welke 

loopt tot 2020. 

 

- Wijkgebouw Groeneweg Schagen 

Met de wijkvereniging Groeneweg wordt overlegd 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) 

Valt buiten de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid 3 

 

- De Bijenkorf Oudesluis 

Mogelijkheden worden onderzocht om de multifunctionele accommodatie inclusief de 

voormalige school en gymzaal te her ontwikkelen.  

 

- 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 een bedrag van € 591.000 nodig is.  

 

Tabel 6. Buitensport  

Bezuinigingstaakstelling  80.000 

Niet gedekte vervangingsinvesteringen       591.000  

Totaal jaarlijkse bezuinigingen en tekort 671.000 
 

Op basis van de inspraakreacties en de gesprekken met de SARS zijn ten opzichte van het opiniërend 

raadsvoorstel een aantal punten aangepast. Samengevat gaat het om de volgende punten.  

- Gebleken is dat VV Oudesluis geen overcapaciteit heeft op basis van de KNVB normen. In de 

berekening is steeds uitgegaan van een overcapaciteit van één veld. In principe zou dit 

                                                           
3 De Wet Markt en Overheid beoogt oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Op 16 december 2014 heeft de raad 

besloten een aantal economische activiteiten aangemerkt die plaatsvinden in het algemeen belang, zodat ze 

buiten de reikwijdte van de Wet Markt en Overheid vallen.  



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 9 van 16 
 

kloppen, mits het veld omgezet wordt van een natuurgrasveld naar een WeTra veld. Van 

omzetting is geen sprake. De totale vervangingsinvesteringen op basis van het 

meerjarenonderhoudsplan zijn conform aangepast.  

- Op advies van de SARS blijven de werkzaamheden voor dagelijks en groot onderhoud – met 

uitzondering van de overcapaciteit - bij de gemeente en worden deze niet overgedragen aan 

de verenigingen. Daarvoor in de plaats blijven verenigingen de huidige huur (€ 59.000) betalen 

die per 1 januari 2016 wordt geharmoniseerd.  

- De verenigingen betalen een solidariteitsbijdrage voor de vervangingsinvesteringen van totaal € 

211.000 welke afhankelijk van het ledenaantal in de huur wordt verrekend.  

- Overcapaciteit op de velden wordt niet door de gemeente onderhouden. Verenigingen hoeven 

geen huur te betalen voor overcapaciteit.  

 

Voorstel  

Overcapaciteit sportvelden  

Op basis van de KNVB normen hebben 7 voetbalverenigingen4 een overcapaciteit. De gemeente 

onderhoudt niet langer deze boventallige velden.  Door het onderhoud niet meer te doen kunnen de 

jaarlijkse vervangingsinvesteringen met € 53.000  omlaag.  

 

 

Tabel 7    

Te dekken vervangingsinvesteringen sportvelden  591.000 

Buiten onderhoud stellen van overcapaciteit obv KNVB normen  betreft 
vervangingsinvesteringen van de 7 verenigingen met overcapaciteit -        53.000  

Restant te dekken         538.000  
 

Solidariteitsbijdrage  

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. 

 

Het dagelijks en groot onderhoud wordt verricht door de gemeente, met uitzondering van de 

overcapaciteit. Dit levert een bezuiniging op van € 12.000 op het groot onderhoud en € 19.000 op het 

dagelijks onderhoud. De verenigingen dragen bij aan de vervangingsinvesteringen voor jaarlijks een 

bedrag van € 211.000 (ca. 40%). Het resterende deel van de vervangingsinvesteringen ter hoogte van 

€ 327.000 (ca. 60%) komt voor rekening van de gemeente.  

Op voorstel van de SARS wordt het totaalbedrag van € 211.000 in de vorm van een 

solidariteitsbijdrage verrekend in de huur op basis van het ledenaantal. Met de solidariteitsbijdrage op 

basis van het ledenaantal dragen de grote verenigingen bij in het onderhoud van de kleine 

verenigingen.  

Op basis van het ledenaantal 2014-2015 waarbij in totaal 4.965 leden zijn in de verhouding 796 leden 

bij de handbalverenigingen en 4169 leden bij de overige sportverenigingen,  geldt een tarief van € 

21voor een handbal-lid en € 46,70 voor de overige leden. Verschil in tarief ontstaat door de frequentie 

waarin onderhoud moet worden gepleegd op een handbalveld of bijvoorbeeld een voetbal of rugby 

veld.  

 

Driejaarlijks zal afhankelijk van het werkelijke aantal leden op basis van het totaalbedrag van € 

211.000 het bedrag per lid worden bepaald en in rekening gebracht. Bij een stijging van het aantal 

leden wordt het tarief per lid naar beneden bijgesteld en betekent dit een voordeel voor de 

verenigingen. 

De termijn van drie jaar wordt losgelaten als bepaalde verenigingen gedurende de drie jaar 

geconfronteerd worden met een drastische stijging of daling van het ledenaantal van > 25%. Dit leidt 

tot een tussentijdse aanpassing van het tarief per lid voor alle verenigingen.  

Het totaalbedrag van € 211.000 is op basis van het huidige aantal sportvelden. Indien het totaal 

aantal sportvelden bij een toename of daling van het aantal leden verandert – rekening houdende 

met de bondsnormen - zal het solidariteitsbedrag tussentijds verhoudingsgewijs worden bijgesteld.  

De bijdrage wordt gefaseerd in 3 jaar met ingang van 1 januari 2016 ingevoerd.   

                                                           
4 Callantsoog, Geel Zwart, Petten, VV Vesdo, Dirkshorn, Hollandia T, Sint Boys  
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Tabel 8. Jaarlijkse dotatie aan de reserve vervangingsinvestering buitensport  vanaf 
2020 

Gemeentelijke bijdrage aan vervangingsinvesteringen gefaseerd vanaf 
2016-2020 bedraagt € 327.000, waarvan € 272.000 door jaarlijkse storting 
en € 55.000 door middel van eenmalige bijdrage uit de frictiekostenpost 

 272.000  

Bijdrage OZB sport die door de OFS wordt overgedragen aan de 
sportverenigingen 

 3.600  

Subsidiebijdrage SARS 7.500 

Solidariteitsbijdrage verenigingen  211.000 

Totaal 494.100 
 

 

Huurtarieven sportvelden  

De huidige huurtarieven ter hoogte van € 59.000 voor de sportvelden variëren per vereniging. Hoe de 

tarieven tot stand zijn gekomen is niet meer te achterhalen (voetbal, handbal, rugby, hockey, softbal, 

tennis en handbal)   

Voorgesteld wordt de huurtarieven te harmoniseren waarbij rekening wordt gehouden met de 

oppervlakte van het veld en de intensiteit waarin een veld 

(natuurgrasveld/WeTraveld/kunstgrasveld/handbalveld)  moet worden onderhouden. Deze 

harmonisatie wordt in 3 jaar doorgevoerd (2016-2018). 

Voor velden die op grond van de KNVB-norm als overcapaciteit zijn aangemerkt wordt geen huur in 

rekening gebracht, ook als de vereniging deze onderhouden en gebruiken.  

Voor de tennis en jeu de boules geldt dat zij geen huur meer hoeven te betalen voor de banen  

omdat de tennis en jeu de boules verantwoordelijk zijn voor het gehele onderhoud. De huidige huur 

betaald door de tennis en jeu de boules ( € 2.200) wordt  met ingang van 2016 verlaagd naar nul. De 

huurtarieven voor de opstallen blijven gehandhaafd.  

 

Gezien  bovenstaande dragen de verenigingen jaarlijks € 270.000 (€ 211.000 + € 59.000) bij aan de 

instandhouding van de sportvelden.  

 

Zelfwerkzaamheid dagelijks onderhoud 

Binnen de voormalige gemeenten  zijn verschillende afspraken gemaakt met de verenigingen over 

de werkzaamheden die de verenigingen zelf aan dagelijks onderhoud verrichten. Om te komen tot 

de gewenste harmonisatie wordt voorgesteld dat alle verenigingen hetzelfde dagelijks onderhoud 

gaan verrichten. Uitgangspunt daartoe gelden de afspraken uit voormalig gemeente Harenkarspel 

zoals in bijlage 2b is opgenomen. Deze werkzaamheden blijven dus bij de individuele verenigingen. 

Indien een vereniging ál het dagelijks onderhoud voor haar rekening wil nemen, zal dat worden 

verrekend in de te betalen huurbijdrage. 

 

Lopende huurcontracten 

De looptijd van de huurcontracten voor de buitensport zijn verschillend. Met de SARS is afgesproken 

dat bij overeenstemming alle verenigingen de huurcontracten voor de sportvelden per 1 januari 2016 

opzeggen, waarna begin januari nieuwe huurcontracten worden afgesloten. In de tussentijd wordt 

gehandeld conform dit raadsvoorstel. Het nieuwe huurcontract wordt in samenspraak met de SARS 

opgesteld.  

 

Dagelijks onderhoud door Openbaar Gebied.   

Op basis van dit voorstel wordt het dagelijks onderhoud verricht door de gemeente. Hierdoor ontstaat 

er geen personele bezuiniging binnen Openbaar Gebied welke ten gunste gebracht kan worden van 

de taakstelling binnen Openbaar Gebied. De hieruit vloeiende kosten € 48.000 moeten nu gedekt 

worden binnen dit accommodatiebeleid.   

 

Eventuele aanvullende informatie is te raadplegen in bijlage 2a, 2b en 2c 

 

Specifieke uitgangspunten buitensportaccommodatie 

 

Voorgesteld wordt de volgende specifieke uitgangspunten vast te stellen ten behoeve van de 

buitensport.   
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1. De gemeente zal steeds wanneer een veld op het gemeentelijk meerjarenonderhoudsplan staat 

een afweging maken of het veld behouden moet blijven of dat deze – rekening houdende met 

de norm van de landelijke sportbonden - 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 buitensport toelaat. 

5. De SportAdviesRaadSchagen heeft een adviserende rol in de jaarlijkse prioritering van 

vervangingsinvesteringen die ten laste van de reserve komen. Nadere afspraken over deze 

adviserende rol worden opgenomen in het convenant met de SportAdviesRaadSchagen.  

6. De gemeentelijke bijdrage en de bijdrage van de SARS in de noodzakelijke 

vervangingsinvesteringen worden gebaseerd op de werkelijk gemaakte  kosten.  

7. De verenigingen die in het verleden geen bijdragen hebben ontvangen voor 

vervangingsinvesteringen, ontvangen ook in de toekomst geen bijdrage voor de noodzakelijke 

vervangingsinvesteringen.  

 

Algemene uitgangspunten accommodatiebeleid 

 

Voorgesteld wordt de volgende algemene uitgangspunten accommodatiebeleid vast te stellen  

 

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

algemene uitgangspunten worden vastgesteld. 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 regisseert en faciliteert verzelfstandiging van het gemeentelijk 

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

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

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

geen wettelijke plicht heeft.  

6. 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 .  

7. Uitgangspunt is een optimale benutting van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. Dit 

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.  

8. Huurders van gemeentelijk maatschappelijk vastgoed betalen een kostprijs dekkend huurtarief 

tenzij de bepalingen binnen het huurcontract dit uitsluiten en de economische activiteit is 

aangemerkt als activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang, zodat ze buiten de reikwijdte 

van de Wet Markt en Overheid vallen. 

9. Gemeente Schagen streeft een zo evenwichtig mogelijke spreiding van het maatschappelijk 

vastgoed na. 

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

de vraag. 

11. Er wordt gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke bezetting van de accommodaties 

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

functies en multifunctioneel gebruik. 

13. Standaard onderhoudsconditie is sober maar doelmatig (conditie 3 NEN 2767) en dient 

minimaal aan geldende wet- en regelgeving te voldoen. 

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

in alle facetten nagestreefd. 
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15. De overige dorpshuizen die in 2015 geen exploitatiebijdrage hebben ontvangen, ontvangen  

ook in de toekomst geen exploitatiesubsidie.  

16. De nulmetingen opgesteld voor de sportvelden en het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed 

worden eens in de 5 jaar (eerstvolgende in 2019) geactualiseerd. Kosten hiervoor komen voor 

de buitensport ten laste van de reserve buitensport en voor het gemeentelijke maatschappelijk 

vastgoed ten laste van de gemeentelijke exploitatiebegroting facilitair. 

3. Financiën 

Het resterende bedrag dat jaarlijks gedekt moet worden bedraagt € 774.000 per jaar. Het voorstel is 

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

Aangevuld met 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. Daarnaast wordt vanuit de post WMO- voorziening (waaronder Woningaanpassingen) 

structureel een bedrag van € 182.000 ingezet. 

 

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% en bijdrage voor wegen 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 en aantrekkelijkheid in de 

kernen en wijken, is dermate belangrijk dat 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 4 OZB tarieven 

 

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 een 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 
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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 zijn 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 of een besparing.  

 

3. Cluster buitensport: 

 

 Voor de Voetbalvereniging Schagen kan het dagelijks onderhoud  conform afspraken uit de 

voormalige gemeente Harenkarspel (zie bijlage 2d) pas vanaf 1 januari 2017 overgedragen 

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

 Met de SARS is op alle punten overeenstemming bereikt met uitzondering van de overcapaciteit. 

Hierover is de SARS nog volop in gesprek met de voetbalverenigingen om volledige draagvlak te 

creëren. De SARS heeft toegezegd vóór  15 december 2015 met een definitief advies, mede 

ondertekend door de verenigingen, in te dienen.  

4. Cluster zwembaden: 

Geen 

 

5. Cluster wijk- en jeugdgebouwen en culturele gebouwen: 

Geen  

 

6. Uit te voeren: 

Een herijking van de huurcontracten en opstalovereenkomsten moet opgepakt worden. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

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. Nota beantwoording inspraakreacties accommodatiebeleid 15 oktober 2015 

 

2. Cluster buitensport 

a. Meerjarenonderhoudsplan sportvelden 12 maart 2015 (overcapaciteit op basis van 

KNVB normen is in grijs aangegeven) 

b. Overzicht werkzaamheden dagelijks onderhoud verricht door de verenigingen 

c. Overzicht geharmoniseerde huurtarieven per 2020 verhoogd met 

solidariteitsbijdragen; gefaseerd in drie jaar 

 

3. OZB  tarieven 
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*15.027267*   
 

 Relatie met:  
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.10 november 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de SportAdviesRaad Schagen d.d. 12 november 2015  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d.  24 november 2015; 

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 25 november 2015; 

 

 

besluit: 
1. De dorpshuizen die in 2015 een exploitatiebijdrage (totale bijdrage circa € 178.000) hebben 

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

€ 35.000, welke wordt verdeeld naar rato van de financiële draagkracht van de dorpshuizen. 

2. Met ingang van 2017 de renovatiekosten te 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. Er wordt niet meer uitgekeerd 

dan de reserve toelaat.  

3. 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.  

4. De exploitatiesubsidie voor sporthallen, sport- en gymzalen met ingang van 2016 vier jaar lang 

te korten met 6,25% tot een totaal van 25% .  

5. Buitensportvelden die vanuit de norm van de landelijke sportbonden niet meer noodzakelijk 

zijn,  niet meer te onderhouden en te vervangen.  

6. De huidige huurtarieven ter hoogte van € 59.000 voor de sportvelden met ingang van 1 januari 

2016 in drie jaar, per veld (soort en aantal)te harmoniseren. Voor velden die vallen onder 

besluitpunt 5 geen huur meer in rekening te brengen. 

7. De solidariteitsbijdrage van € 211.000 in de vorm van een extra huurbijdrage per lid bij de 

buitensportverenigingen in rekening te brengen.  

8. De bijdrage genoemd onder 7 in drie jaar gefaseerd door te voeren. 

9. Het bedrag per lid genoemd onder 7 eens per drie jaar te bepalen en in rekening te brengen.  

10. De termijn van drie jaar los te laten als een bepaalde verenigingen gedurende de drie jaar 

geconfronteerd wordt met een drastische stijging of daling van het ledenaantal van > 25%. Dit 

leidt dan tot een tussentijdse aanpassing van het tarief per lid voor alle verenigingen. 

11. De SportAdviesRaad Schagen een adviserende rol te geven bij het vaststellen van de jaarlijkse 

vervangingsinvesteringen buitensport en de prioritering . 

12. De door de verenigingen verrichte werkzaamheden voor het dagelijks onderhoud te 

harmoniseren conform de afspraken in voormalig gemeente Harenkarspel. Zie daartoe bijlage 

2b.  

13. De specifieke uitgangspunten voor de buitensport in bijlage A behorende bij dit besluit, vast te 

stellen. 

14.  In 2020 de specifieke uitgangspunten voor de buitensport in bijlage A behorende bij dit besluit 

te evalueren.  

15.  De exploitatiesubsidie  voor zwembaden met ingang van 2016 vier jaar lang te korten met  

  6,25%  tot een totaal 25%. (2016-2019 jaarlijks 6,25%). 

16. De algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid in bijlage B behorende bij dit 

besluit, vast te stellen.  
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17. De uitgangspunten voor wijk- en jeugd en culturele gebouwen in bijlage C behorende bij dit 

besluit, vast te stellen. 

 

 

18. De adviesraden te betrekken bij mogelijke prioriteringsvraagstukken binnen het 

accommodatiebeleid. 

 

19. Het dekkingsplan voor het accommodatiebeleid zoals opgenomen in bijlage D vast te stellen 

waarin o.a in is opgenomen om: 

 

a. Een reserve in te stellen voor de renovaties van de dorpshuizen waarin met ingang 

van 1 januari 2016 jaarlijks € 40.000 wordt gestort; 

b. Een reserve in te stellen voor de vervangingsinvesteringen van de sportvelden waarin 

per direct € 1 miljoen uit de reserve frictiekosten wordt gestort.  

c. Met ingang van 1 januari 2016 jaarlijks € 304.000 en € 211.000  (vanuit de 

solidariteitsbijdrage van de verenigingen) in de reserve vervangingsinvesteringen  

sportvelden te storten.  

d. Voor geplande renovaties voor dorpshuizen en vervangingsinvesteringen voor 

buitensport, de stand van de reserve als bovengrens te hanteren.   

e. Uit de post WMO voorzieningen (waaronder woningaanpassingen) structureel een 

bedrag van € 182.000 aan te wenden ten behoeve van de dekking van het 

accommodatiebeleid.  

f. De ozb vanaf 2016 structureel te verhogen met 9%. 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

 

A. Specifieke uitgangspunten voor de buitensport  

B. Algemene uitgangspunten voor het accommodatiebeleid 

C. Specifieke uitgangspunten voor wijk- en jeugd en culturele gebouwen 

D. Dekkingsplan accommodatiebeleid 12-11-2015 

 

 

 


