
 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen artikel 41 Reglement van orde 
 
Onderwerp : reservering en bestedingsplan Accommodatiebeleid 
Aan : het College van B&W 
Datum : 5 mei 2017 
 
Referte : a. Schriftelijke vragen VVD afdeling Schagen, d.d. 27-02-2017 
  b. Beantwoording artikel 41-vragen, d.d. 03-04-2017 
 
 
Einde schriftelijke reactietermijn : 5 juni 2017 
 
 
Geachte college, 
 
De VVD bedankt u voor de beantwoording van de door de VVD gestelde schriftelijke vragen van 27 februari 
2017. 
 
[BUDGET] 
Uw beantwoording leidt tot aanvullende vragen gericht op het "budget". U geeft op hoofdlijnen aan hoe en 
waarvan u budget beschikbaar stelt. De VVD kan op basis hiervan niet vaststellen welke activiteiten in het 
sociale domein geen doorgang hebben gevonden of gaan vinden. 
1. Zijn de beschikbaar gestelde bedragen de gehele begrootte posten? Zo nee, welk deel (bedragen) is niet 

beschikbaar gesteld? Waarom is dit niet beschikbaar gesteld? 
2. Welke activiteiten hebben geen doorgang (gevonden) door het toewijzen van deze begrotingsonderdelen 

aan het budget voor het accommodatiebeleid? Hoe heeft u dit in uw afwegingen meegenomen? 
 
[BESTEDING] 
Uw beantwoording is echter op hoofdlijnen gegeven. Hierdoor kan de VVD nog steeds niet vaststellen aan 
welke specifieke accommodaties in welk jaar hoeveel budget wordt besteed. Hiermee kan de VVD haar 
controleren taak niet volledig uitvoeren. Daarnaast kan de VVD geen juiste afweging maken als het gaat om het 
vaststellen van de hoogte van het OZB-tarief voor de gemeente Schagen en zich dus geen goed oordeel vormen 
over de begroting en tarieven. 
3. Waarvoor wordt er gereserveerd, per accommodatie, per begrotingsjaar, incl. de daaraan gekoppelde 

ramingsbedragen (te noemen: bestedingsplan)? 
4. Indien u dit inzicht niet kan geven, waarop heeft u dan de ramingsbedragen gebaseerd? Graag ziet de VVD 

dit onderbouwd met relevante stukken, berekeningen en onderbouwingen. 
5. Laten de begrotingen en realisatiecijfers van de verenigingen zien dat zij zelf niet (meer) kunnen bijdragen 

aan het onderhoud van de door hun in gebruik zijnde accommodaties? Graag ziet de VVD hierbij 
onderbouwing met stukken en berekeningen. 

6. Zijn er verenigingen die sinds het vaststellen van de begroting 2016 zijn opgeheven, omdat die zichzelf 
financieel niet meer konden bedruipen? Graag ziet de VVD hierbij een overzicht van relevante gegevens. 

7. Indien de voorgaande vraag positief wordt beantwoord, wat zijn de oorzaken waardoor de desbetreffende 
verenigingen zichzelf financieel niet meer konden bedruipen? Hierbij graag aandacht in het verstrekken 
van inzicht aangaande de rol van het door de verenigingen zelf bekostigen van onderhoud van de de 
accommodaties. Graag ziet de VVD hierbij een overzicht van relevante gegevens. 

 
[KEUZES] 
U geeft aan in uw beantwoording van 3 april 2017 dat u in nauwe samenwerking met de Sportadviesraad 
Schagen afweegt om vervangingen of renovaties naar voren te halen of naar achteren te schuiven, waarbij u er 
nauwlettend op let dat de bestemmingsreserve voldoende omvang heeft. 
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8. Bent u er net als de VVD van mening dat dit de omgekeerde wereld is, dat de uitgaven passend worden 
gemaakt aan een fictief berekend budget en hiermee geen incentives oplegt om minder uitgaven te doen 
en in het verlengde hiervan minder budget nodig is en de belastingsheffingen naar beneden kunnen? 
Indien u dat niet van mening bent, waarom niet? 

 
U geeft aan dat u na 5 jaar de bestemmingsreserve accommodatiebeleid gaat herijken. 
9. Bent u net als de VVD van mening dat gelet op de meerjarig meevallende cijfers, dat deze herijking 

vervroegd kan worden? Indien u dat niet van mening bent, waarom niet? 
10. Bent u net als de VVD van mening dat de hoogte van de extra OZB-heffing van 9% al bij de begrotingsronde 

voor 2018 naar beneden bijgesteld kan worden naar 0%, gelet op de meerjarig meevallende cijfers en het 
niet specifiek onderbouwen van de werkelijke uitgaven planning voor het onderhoud van accommodaties 
als ook de gestimuleerde uitgaven passend gemaakt naar het jaarlijks budget? Indien u dit niet van mening 
bent, waarom niet? 

 
 
 
 
Namens de VVD fractie Schagen, 
 
 
 
 
 
J. van de Beek R.A.J. Takes 
fractievoorzitter vicefractievoorzitter 


