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1 Aanleiding 

 

De gemeente Schagen kent een groot en gevarieerd aanbod aan maatschappelijk vastgoed. 

Het in standhouden, beheren en exploiteren van dat maatschappelijk vastgoed is in de 

voormalige gemeenten op verschillende manieren vormgegeven en moet op elkaar worden 

afgestemd.  

 

Naast deze harmonisatie van het accommodatiebeleid staat de gemeente Schagen ook voor 

een bezuinigingstaakstelling van € 405.000, welke in 2018 gerealiseerd moet zijn. Harmonisatie 

volstaat niet: serieuze keuzes over inzet van de beperkte middelen moeten worden gemaakt. 

Om dit te realiseren moet het accommodatiebeleid ook geïnnoveerd worden.  

 

Bezuinigingstaakstelling is op te splitsen in: 

- dorpshuizen   €   50.000 

- beheer sportterreinen  €   80.000 

- sporthallen   €   65.000 

- zwembaden    € 210.000 

 

2 Probleem-/vraagstelling 

 

De vraag waar wij voor staan is welke accommodatie moet, kan en wil de gemeente Schagen 

waarom in stand houden, welke accommodaties kunnen worden afgestoten en op welke wijze 

wil de gemeente de accommodaties in de toekomst in stand houden en financieren.  

 

In deze is het belangrijk onderscheid te maken tussen de termen maatschappelijke 

voorzieningen en – accommodaties. Staan voorzieningen voor activiteiten en de daaraan 

gekoppelde vraag ‘welk doel ermee bereikt moet worden’; accommodaties staan voor fysieke 

plek waar(in) de voorziening plaatsvindt.  

 

Gemeente Schagen  wordt gekenmerkt door een sterke decentrale voorzieningenstructuur. 

Nagenoeg elke kern heeft zijn eigen voorzieningenstructuur en aanbod. Ook de wijze waarop de 

accommodaties worden beheerd en ondersteund verschillen. Zo is de eigendomssituatie en de 

financiële relatie verschillend en zijn er diverse ontwikkelingen in de betrokken kernen en dorpen 

die een geïnnoveerd accommodatiebeleid noodzakelijk maken. In de kadernota wordt 

ingegaan op deze ontwikkelingen.  

 

De gemeente Schagen heeft 25 kernen en zoals blijkt uit het rapport Companen ‘Vitale 

dorpskernen’ is elke kern uniek door historisch gegroeide en demografische verschillen. Het 

maken van keuzes over het aanbod van het maatschappelijk vastgoed heeft invloed op het 

voorzieningenniveau in Schagen in het algemeen en in de verschillende dorpen en kernen in het 

bijzonder.  

Aandacht voor de uniciteit en de diversiteit in de kernen maakt het noodzakelijk om een juiste 

afweging te maken. Een afweging tussen daar waar Schagen zich verantwoordelijk voor voelt 

en daar waar de kernen en dorpen zelfsturend, zelfredzaam zijn en burgerkracht en sociale 

veerkracht kunnen bundelen.  

 

3 Projectdoel en resultaten 

 

Het accommodatiebeleid vormt een onlosmakelijk onderdeel van het subsidiebeleid dat vóór 1 

januari 2015 geharmoniseerd en gemoderniseerd moet worden om ook daar een 

bezuinigingstaakstelling op te kunnen realiseren.  

Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden binnen het nieuwe subsidiebeleid moet de 

bezuinigingstaakstelling op het accommodatiebeleid hoger of lager worden bijgesteld. Dit geldt 

ook andersom; keuzes gemaakt binnen het accommodatiebeleid kunnen leiden tot een hogere 

of lagere bezuinigingstaakstelling op het subsidiebeleid.  

 

Nu het accommodatiebeleid complementair is aan het subsidiebeleid moet de daarvoor 

geplande procedure van inspraak en vaststelling in het college en de raad voor 2014 gevolgd 

worden.  
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Dit heeft tot gevolg dat de gewenste procedure qua burgerparticipatie dat als voorwaarden 

geldt voor een gedragen beleid, moet worden aangepast om de gewenste deadline van 1 

januari 2015 te halen.  

 

Het korte tijdsbestek heeft ook tot gevolg dat slechts een aanzet wordt gegeven tot 

besluitvorming over instandhouding of afstoting van accommodaties in de periode hierna en de 

contouren oplevert voor het accommodatiebeleid in de periode 2015 en verder.  

 

Het doel is om in het 4e kwartaal 2014 aan de gemeenteraad een voorstel aan te bieden voor 

een Kadernota accommodatiebeleid.  

Hierin wordt aangegeven: 

1. Welke trends en (demografische) ontwikkelingen zijn relevant voor de maatschappelijke 

voorzieningen en daarmee het accommodatiebeleid.  

2. Hoe is het maatschappelijk vastgoed versnipperd over de gemeente en hoe verhoudt 

zich dat tot de gewenste dichtheid. 

3. Op welke wijze kan capaciteit slim worden gecombineerd of samengevoegd. 

4. Welk toetsingskader kan als beleidsinstrument worden ingezet voor beoordeling van 

bestaande accommodaties en nieuwe aanvragen.  

5. Welk toetsingskader kan ingezet worden om te bepalen welke voorzieningen afgestoten 

of overgedragen kunnen worden.  

6. Aanzet gegeven voor het nog te ontwikkelen financiering/tarievenbeleid. 

7. Hoe het gemeentelijke maatschappelijk vastgoed  wordt geëxploiteerd. 

8. Welk maatschappelijk vastgoed op welke manier nog financieel ondersteund wordtd 

door de gemeente.  

9. Welk maatschappelijk vastgoed wordt waarom door de gemeente in stand gehouden 

en hoe verhoudt dit zich tot het maatschappelijk vastgoed geëxploiteerd door derden.  

 

Uitgangspunten waar binnen de keuzes gemaakt moeten worden.  

1. Vanzelfsprekendheden van voor 1 januari 2013 gelden niet meer.  

2. Met krimp en groeiscenario’s en regionaal en provinciale woningbouwprogrammering 

wordt rekening gehouden.  

3. Alle bestuurlijke krachten en inwonersinitiatieven worden gebundeld tot slimme 

oplossingen. 

4. Het accommodatiebeleid levert een bijdrage aan een duurzame en zelfredzame 

samenleving  

5. Bij het in stand houden van maatschappelijk vastgoed is bepalend of de inwoners van 

Schagen actief bijdragen aan de instandhouding. Daar waar mogelijk zijn de 

verenigingen verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud.   

6. De activiteiten worden conform het concept-subsidiebeleid gesubsidieerd. Bijdrage in 

de exploitatie van gebouwen wordt zoveel mogelijk vervangen  door bijdrage voor 

activiteiten.  

7. Conform de uitgangspunten voor het nieuwe gemeentelijk vastgoedbeleid wordt voor 

maatschappelijk vastgoed eenduidige kostendekkende tarieven gehanteerd.  

 

Contouren  

 

De Meerjarenvisie voor 2014-2018 en het coalitieakkoord bevatten ook een aantal 

uitgangspunten die een  leidraad vormen voor het maken van de keuzes: 

 

Meerjarenvisie voor 2013-2018 

De gemeente Schagen richt zich de komende jaren op twee pijlers:  

- structureel meer mensen aan het werk 

- een duurzame, zelfredzame samenleving 

 

Een duurzame samenleving is een zelfredzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen 

in het sociaal domein in eerste instantie op eigen kracht de problemen en knelpunten die zij 

ervaart zelf oplost. De ondersteuning die de gemeente (tijdelijk) biedt, is sober en doelmatig, niet 

meer en niet minder. Uiteindelijk willen we enerzijds stimuleren dat inwoners participeren en de 

samenleving mede organiseren en anderzijds dat inwoners die (tijdelijk) niet mee kunnen doen 

via een trampoline (op termijn) weer zelfstandig gaan participeren.  
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Om een duurzame, zelfredzame samenleving na te streven zijn verschillende doelstellingen en 

resultaten geformuleerd. De doelstellingen en resultaten, vallende binnen het sociaal domein,  

die van invloed zijn op het accommodatiebeleid zijn:  

 

Doelstellingen:  

1. In een duurzame en zelfredzame samenleving dragen burgers naar vermogen bij 

aan het in stand houden van de sport voorzieningen (sportaccommodatie en 

zwembaden) en buurtvoorzieningen (kinderboerderijen, verenigingsgebouwen 

dorpshuizen etc)  

De insteek is vooralsnog dat de gemeente eerder een stimulerende en faciliterende rol 

heeft bij activiteiten van maatschappelijk belang dan een faciliterende rol van 

maatschappelijke accommodaties.   

 

 

Om deze doelstelling te bereiken wordt voorgesteld de volgende maatregelen rondom 

accommodaties te nemen:  

 

o Gemeente stuurt aan op het vergroten van de actieve deelname aan sport- en 

buurtvoorzieningen van met name de jeugd.  

De gemeente denkt indien nodig mee en/of faciliteert in beperkte mate bij het 

ontwikkelen van extra activiteiten om dit doel te bereiken.  

o Gemeentelijke aandeel in de financiering en exploitatie van accommodaties 

verminderen door:  

 Meer zelfwerkzaamheid en (financiële) verantwoordelijkheid bij 

organisaties en gebruikers 

 Zelf doen als gemeenten dan wel overlaten aan de markt, 

 De dichtheid en versnippering van accommodaties herijken 

 Privatisering onder voorwaarde dat accommodatie in kwalitatief goede 

staat van onderhoud moeten zijn (gebracht).  

 Te bereiken resultaat in 2018: 80% van de haalbare situaties zijn geprivatiseerd 

 

2. Inwoners van Schagen dragen actief bij aan instandhouding van culturele 

activiteiten, erfgoed en evenementen 

 

Om deze doelstelling te bereiken wordt voorgesteld de volgende maatregel rondom 

accommodaties te nemen:  

 

o Culturele voorzieningen zijn in grote mate zelfvoorzienend inwoners en lokale 

organisaties dragen naar vermogen bij aan het in stand houden van de 

culturele voorzieningen.  

 Te bereiken resultaat in 2018: cultuuraanbod is gelijk gebleven terwijl tegelijkertijd 

de subsidie-uitgaven op dit terrein structureel zijn verminderd.  

 

3. Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar 

 

Om deze doelstelling te bereiken wordt voorgesteld de volgende maatregel rondom 

accommodaties te nemen:  

o De inwoners van Schagen kiezen voor een gezonde leefstijl 

De gemeente kan slechts de voorwaarden creëren die nodig zijn om hiervoor te 

kunnen kiezen zoals voldoende mogelijkheden om te kunnen bewegen en 

sporten.  

 

Coalitieakkoord 2013-2018  

Het coalitieakkoord benadrukt het belang van voorzieningen voor jongerencentra, 

vrijwilligersorganisaties en de bibliotheek. Of de voorziening in stand gehouden moet worden is 

afhankelijk van de inhoudelijke discussie die daarover in het kader van het subsidiebeleid wordt 

gevoerd. Afhankelijk van deze discussie komt de vraag naar voren of een accommodatie voor 

de voorziening noodzakelijk is. Het accommodatiebeleid is hierin dus volgend en niet leidend.  
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- De sportaccommodaties op peil houden zolang hier actief en in voldoende mate 

gebruik van wordt gemaakt. 

- Een onderkomen voor het Zijper Museum vinden op het grondgebied van de voormalige 

gemeente Zijpe.  

 

 

4 Afbakening opdracht en relatie met andere ontwikkelingen en projecten  

 

Het accommodatiebeleid gaat over het maatschappelijk vastgoed en de daaraan verbonden 

sportvelden in de gemeente Schagen.  

 

 

Maatschappelijk vastgoed is een gebouw:  

 waarin maatschappelijke diensten aan burgers worden verleend of door inwoners 

zelf worden gecreëerd, 

 waarvan de exploitatie (gedeeltelijk) door publieke middelen mogelijk wordt 

gemaakt, 

 waarin vraag (inwoners) en aanbod (instellingen) fysiek bij elkaar komen en 

 waar iedereen (voor wie het bedoeld is) toegang toe heeft. 

 

In onderstaand schema wordt een overzicht gepresenteerd van de voorzieningen waarover het 

accommodatiebeleid gaat. Waarbij het eigendom in handen kan zijn van de gemeente e/o 

derden.  

 

Welzijn Onderwijs Sport 

Dorpshuizen Basisscholen Gymzalen 

Buurt, ontmoetingsruimtes, 

wijksteunpunten  

Voortgezet onderwijs Sporthallen 

MFA’s/MFC’s Brede scholen/MFA’s Zwembaden 

Musea  Voetbal 

Bibliotheek  Handbal 

Jongerencentra  Tennis 

Peuterspeelzalen  Jeu des boules  

Kinderdagverblijven  Atletiek 

  Honk- en softbal 

  Hockey 

  Rugby 

  Roeiverenigingen 

 

 

Het accommodatiebeleid gaat dus niet over: 

- speelplaatsen in de openbare ruimte; 

- begraafplaatsen 

- monumenten 

- gemeentelijke gebouwen waaronder gemeentehuis, gemeentewerf, brandweer, 

woningen 

- hertenkamp  

- natuurlijke schaatsbaan 

- volkstuinencomplex 

 

Relaties met andere ontwikkelingen en projecten 

- Subsidiebeleid in voorbereiding 

- Masterplan Onderwijshuisvesting 

- Peuterspeelzalenbeleid in voorbereiding 

- Drank- en Horecawet/para-commercie 

- Beleidsvisie sportvoorzieningen Schagen in voorbereiding door Sportservice Schagen 

- Financiële cyclus 

- Stedenbouwkundige ontwikkelingen en projecten zoals structuurvisie Petten 

- Integraal veiligheidsbeleid 
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- Decentralisatietrajecten Jeugdzorg/Awbz 

- Woningbouwplanontwikkelingen 

- Recreatie en toerisme  

- Relevantie ontwikkelingen in buurgemeenten en regio 

- Wet Markt en Overheid 

- Monumenten en cultureel erfgoed  

 

 

5 Partners en externe betrokkenen 

 

De omgeving en het krachtenveld rond accommodatiebeleid is veelomvattend en divers. Van 

belang is om de invloed van de betrokkenen te bepalen en de wijze waarop met welke 

betrokkenen wordt gecommuniceerd en overlegd. Hier wordt volstaan met een opsomming van 

de partners en externe betrokkenen.  

 

Extern:  

De inwoners 

Verenigingen en instellingen die accommodaties in eigendom hebben, beheren en gebruiken 

Dorpsraden, wijkraden of belangenverenigingen 

Provincie Noord Holland 

Platform Dorpshuizen Noord Holland en Schagen  

Overig: Ondernemersverenigingen, Woningbouwverenigingen, Horeca Nederland 

 

Intern: 

Gemeenteraad, college, MT 

Gemeentelijk personeel werkzaam bij de gemeentelijke accommodaties  

Gemeentelijke afdelingen: Samenleving, Ruimte, Openbaar gebied en Facilitair 

 

Adviesorganen:  

Sportadviesraad Schagen 

WMO raad 

Kunst en cultuurraad  

 

6 Planning en fasering 

 

Het Accommodatiebeleid wordt voor 2014 zoveel mogelijk afgestemd op het proces rondom de 

vaststelling van het nieuwe subsidiebeleid voor 1 januari 2015.  

Gedetailleerde planning voor het subsidie en accommodatiebeleid in 2014 is opgenomen in 

bijlage 1.  

 

7 Kosten en baten 

 

Het accommodatiebeleid kent een taakstellende bezuiniging van € 405.000 welke in 2018 

gerealiseerd moet zijn. Gezien het te bewandelen traject worden de eerste bezuinigingen niet 

voor 2016 gerealiseerd.   

 

De kosten in de voorbereidingsfase van het beleid worden uit de lopende begroting gedekt.  

 

Het maatschappelijk effect van het accommodatiebeleid kan groot zijn gezien het mogelijk 

privatiseren en afstoten van accommodaties die al jaren gevestigd zijn in bepaalde kernen en 

dorpen en – zij het een beperkt – maatschappelijke functies vervullen. Aan de andere kant kan 

het accommodatiebeleid ook bewegingen tot stand brengen die tot op hebben onmogelijk 

geacht werden.  
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8 Procesvoering 

 

Het accommodatiebeleid wordt ontwikkeld onder verantwoording van de gemeente Schagen. 

De uitdaging is om voor de knelpunten waar we voor staan een oplossing te co-creëren met de 

inwoners.  

 

Bij de uitwerking van het beleid wordt aangegeven welke rol de gemeente houdt als eigenaar 

en/of beheerder van accommodaties en de wijze waarop wordt gefaciliteerd en gesubsidieerd.  

 
9 Organisatie 

 

Het project accommodatiebeleid is van start gegaan met de volgende structuur met als 

bestuurlijk opdrachtgever wethouder Ben Blonk.  

 

Ambtelijke stuurgroep 

Peter Jager   Ambtelijk opdrachtgever/afdeling Samenleving 

Merle Pijlman    Afdeling Ruimte  

Albert van Tuil    Afdeling Facilitair 

Karin van der Arend  Projectleider 

 

Projectteam 

Karin van der Arend  Projectleider 

Eric Groot Antink  Kunst en cultuur 

Elly Klaver   Sport 

Ton Koks   Welzijn 

Nico Nannes   Dorpshuizen 

Andre Lokkerbol  Gebouwenbeheer  

Hans Vendel   Facilitair 

Fleur van Otegem  Vastgoed 

Stef Winter   Financiën 

Arjen Wonink   Openbaar gebied 

 

Ad hoc: 

Florus Dijkema   Openbaar gebied 

John Speelman   Onderwijs 

Josca Ligteringen   Onderwijs en Voorschoolse voorzieningen 

Willy Botman   Wijksteunpunten 

 

Projectondersteuning 

Tot aan de zomervakantie worden twee stagiaires van de afdeling financiën ingezet voor de 

verwerking van de opgevraagde gegevens.  

Projectondersteuning na vertrek van de twee stagiairs is nog niet bekend maar voorwaardelijk 

voor het project  

 

Communicatie/ondersteuning en advies 

Linda van der Gulik 

 

10 Communicatie 
 

Strategische communicatie 

Het belang van accommodaties en de beschikbaarheid daarvan in de leefomgeving van de 

inwoners is groot. Het is meer dan vanzelfsprekend en een noodzakelijke voorwaarde dat in alle 

fases van het project en het proces wordt gecommuniceerd met de inwoners en 

belangengroeperingen en inzet en input wordt ingebracht door de inwoners.  

 

Communicatie en burgerparticipatie worden als beleidsinstrumenten bij dit project ingezet om 

de verschillende relatiegroepen te informeren, draagvlak te creëren, te stimuleren tot het vinden 

van creatieve oplossingen en te betrekken bij het ontwikkelingsproces. De communicatie wordt 

gekenmerkt door korte lijnen, actief informeren over de voortgang, het managen van 

verwachtingen en het directe en persoonlijke contact bij interactie.  
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Burgerparticipatie wordt zodanig ingezet dat naast het informeren en luisteren naar de 

relatiegroepen, ook via persoonlijk contact de relatiegroepen geraadpleegd worden.  Deze 

participatievorm draagt mede bij tot draagvlak en begrip onder doelgroepen.  

 

11 Risicofactoren 

 

- Langdurige contractafspraken met de huidige beheerders kunnen het spoedig afstoten van 

accommodaties belemmeren waardoor pas na jaren voorgenomen besluiten geeffectueerd 

worden.  

- Onzekerheid over de compleetheid en accuraatheid van de beschikbare gegevens van de 

accommodaties.  

- Het nieuwe subsidiebeleid moet voor 1 januari 2015 vastgesteld zijn. Voor het 

accommodatiebeleid geldt geen uiterste datum maar doordat deze complementair is aan het 

subsidiebeleid wordt deze eis wel opgelegd. 

- De staat van onderhoud kan een kans of beperking zijn voor de overdracht van de 

accommodatie aan verenigingen/vrijwilligers. 

- Keuzes gemaakt binnen het accommodatiebeleid kunnen leiden tot leegstand binnen 

gemeentelijk vastgoed.  

- De binnen de wet Markt en Overheid gestelde overgangstermijn van 2 jaar loopt tot 1 juli 2014. 

Vanaf dat moment gaat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) handhaven. Onduidelijk is of 

de gemeente Schagen vóór die datum in de exploitatie van (sport)accommodaties voldoet aan 

de gestelde gedragsregels.  

- De keuzes gemaakt binnen het nieuwe subsidiebeleid zijn van invloed op de  

bezuinigingstaakstelling van het accommodatiebeleid en andersom.   

- Verhogen of verlagen van de rijksbijdrage in de gemeentefonds kan leiden tot een andere 

bezuinigingstaakstelling. 

- Wegvallen of verlagen van subsidies voor verenigingen in het kader van het nieuwe 

subsidiebeleid, kan leiden tot leegstand in de accommodaties.  

 

 

Bijlage(n) 

1. Tijdsplanning voor het subsidie en accommodatiebeleid in 2014  


