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Nota beantwoording inspreekreacties 27 november en 2 december 2014 
 

Inspreekavond Inspreker:  Inspraakreactie  Antwoord 

27 november Dorpsraad 

Waarland,  

dhr. Bakker. 

Ten aanzien van het zwembad Waarland. 

Volgens de Dorpsraad ontvangt het zwembad 

Waarland 45.000,-- euro op jaarbasis voor de 

exploitatie/onderhoud en het zwembad 

Warmenhuizen(Geestmerend) en Dirkshorn (De 

Veersloot) ontvangen bij elkaar € 150.000,--.  

 

Daarnaast zijn er nog langlopende afspraken met 

sportfondsen. 

 

 

 

De zwembaden worden onevenredig zwaar 

geraakt met 30% ten opzichte van de 15% die op 

het totale maatschappelijk vastgoed wordt 

bezuinigd.  

 

 

Zonder bruidsschat is het niet mogelijk 

vervangingsinvesteringen/renovaties te realiseren.  

Reactie: de exploitatiesubsidie aan Geestmerend bedraagt €  40.748,00 en 

De Veersloot € 30.724. Daarnaast ontvangen beide zwembaden € 5.000 op 

jaarbasis voor onderhoud.  

Het genoemde bedrag van € 150.000 in totaal kunnen wij dus niet plaatsen.  

 

 

 

De bezuinigingen zullen ook de accommodaties raken die in exploitatie en 

beheer zijn van Sportfondsen. Daarover zijn al verschillende gesprekken 

gevoerd die worden voortgezet.  Uiteindelijk moet voor het totale 

maatschappelijk vastgoed € 405.000 bezuinigd worden.  

 

Bedrag van € 405.000 is als volgt opgesplitst: € 50.000 Dorpshuizen; € 80.000 

beheer sportterreinen, € 65.000 sporthallen; € 210.000 zwembaden, cultuur en 

wijk- en jeugdgebouwen.  

De bezuiniging op de zwembaden, cultuur en wijk- en jeugdgebouwen  

bedraagt hiermee zo’n 15%. 

 

In gesprek met het zwembad bestuur wordt ook inzichtelijk voor welke 

meerjaren onderhoudsuitgaven het zwembad staat. Deze worden 

meegenomen in de definitieve besluitvorming  over de overdracht van 

vervangingsinvesteringen/renovaties. Besluitvorming vindt rond de zomer 

2015 plaats.  

27 november SportAdviesRaad 

Schagen,  

Dhr. Van Ketel 

Tevreden over subsidiebeleid: zou er mee in 

kunnen stemmen. 

 

Met het overdragen van de verantwoording voor 

het groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen/renovaties aan de 

veldsport verenigingen, legt de gemeente 

onevenredig veel kosten bij de verengingen.  

Dit is in strijd met de wijze waarop wij tot oktober 

met elkaar in gesprek waren.  

Kadernota niet vaststellen en eerst consensus 

bereiken met de sportadviesraad.  

Wij gaan graag met u in overleg om de subsidie die u als SARS ontvangt en 

niet inzet, op een andere wijze incidenteel ten behoeve van de sport in de 

gemeente ingezet zou kunnen worden. Daarnaast zullen wij bekijken hoe 

een deel van de € 10.000 die beschikbaar is voor incidentele subsidie ten 

behoeve van sport ingezet zou kunnen worden. 

 

Op basis van de Kadernota wordt met ingang van 1 januari 2016 het 

dagelijks onderhoud van de velden overgedragen aan de verenigingen. 

Voor het groot onderhoud heeft de gemeente een bedrag van € 80.000 

opgenomen in de begroting. Voor vervangingsinvesteringen/renovaties is 

niets geraamd en werden tot op heden bekostigd uit de algemene reserves 

en financiële meevallers. Ook in de voormalige gemeenten werden op deze 

wijze vervangingsinvesteringen/renovaties bekostigd.  
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Of het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen/renovaties van de 

velden worden overgedragen aan de verenigingen wordt in de eerste helft 

2015 onderzocht. De gemeente gaat daartoe in gesprek met de 

verschillende verenigingen en de sportadviesraad. De definitieve 

besluitvorming hieromtrent door de raad vindt plaats rond de zomer 2015.  

Het vaststellen van de Kadernota door de raad staat deze procedure niet in 

de weg. Dit is immers verwoord in de Kadernota.  

27 november Schager Rugbyclub 

Rush,                                   

dhr. P. Gieles 

Met het overdragen van het groot onderhoud en 

de vervangingsinvesteringen/renovaties worden 

de verenigingen geraakt in hun voortbestaan. 

Staat haaks op de gesprekken van begin 

september. Dagelijks onderhoud is te overzien 

maar niet ook het groot onderhoud en de 

vervangingsinvesteringen.  

 

Met een beperkte contributieverhoging en eigen 

werkzaamheid kan de vereniging het dagelijks 

onderhoud oppakken.  

Maar, volgend jaar moet het veld vervangen 

worden. Totale kosten € 100.000. De vereniging is 

niet in staat om een dergelijk bedrag vrij te maken.  

 

Verkiezingsbelofte dat er geen accommodaties 

zouden verdwijnen, de kadernota staat hier haaks 

op.  

Zie voor reactie, het antwoord bij de Sportadviesraad 

 

 

 

 

 

 

 

In gesprek met de vereniging wordt inzichtelijk gemaakt voor welke 

meerjaren onderhoudsuitgaven de rugbyclub staat. Deze worden 

meegenomen in de definitieve besluitvorming over de overdracht van 

vervangingsinvesteringen/renovaties. Daartoe zal aan de raad rond de 

zomer een voorstel worden gedaan.  

 

 

We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid. De bezuiniging van 8,2 

miljoen waar de gemeente nu voorstaat was ten tijde van de verkiezingen 

niet bekend. Het dwingt de gemeente nu om andere keuzes te maken die 

niet waren voorzien.  

 

27 november Voetbalvereniging 

VIOS-W,                           

dhr. J. Swan 

 

Tot stand met input van het veld, is onjuist. Alleen 

een toelichting begin september waar vragen en 

opmerkingen onbeantwoord bleven.  

 

 

 

Met de overdracht van groot onderhoud en 

vervangingsinvesteringen/renovaties krijgt de 

vereniging een negatieve bruidsschat mee van 3 

ton.  

 

 

Kadernota moet van tafel.  

De nota bevat richtinggevende kaders op basis waarvan in gesprek met de 

verenigingen het accommodatiebeleid voor Schagen verder wordt 

uitgewerkt. Vragen over de directe gevolgen van de kaders voor de 

individuele verenigingen zijn dan ook onbeantwoord gebleven omdat dit 

moet volgen uit de gesprekken die in de eerste helft 2015 zijn gepland. 

 

In gesprek met de vereniging wordt mede ahv de nulmeting inzichtelijk voor 

welke vervangingsinvesteringen/renovaties de vereniging staat. Deze 

worden meegenomen in de definitieve besluitvorming  over de overdracht 

van vervangingsinvesteringen/renovaties. Besluitvorming vindt rond de 

zomer 2015 plaats. 

 

Zie voor reactie, het antwoord bij de Sportadviesraad 
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Subsidie: waarvoor ingezet, is aan de vereniging. 

Gaat gemeente zich met beleid bemoeien van 

verenigingen als het gaat om hoogte van 

contributies? 

Kan zich vinden in bedrag over subsidiebeleid. Is 

het niet eens dat aangetoond dient te worden 

waarvoor deze wordt ingezet en geeft aan dat 

daarom het voorstel voor subsidiebeleid niet door 

kan gaan. 

 

Wethouder heeft 24 november jl. aangegeven dat 

hij niet achter de kadernota staat maar dat het te 

laat zou zijn deze in te trekken. 

 

 

  

In de nota “Beleidsuitgangspunten voor het subsidiebeleid Schagen 2015” is 

opgenomen op pagina 14, in paragraaf 1.2.  

- de aanvrager voor een budgetsubsidie of incidentele subsidie dient de 

financiële noodzaak aan te tonen dat zij voor de activiteit waarvoor zij 

subsidie aanvraagt daadwerkelijk nodig hebben. 

Dus: als men voldoet aan criteria om in aanmerking te komen voor 

activiteitensubsidie, dan hoeft de financiële noodzaak niet te worden 

aangetoond.  

 

 

 

Het voltallige college staat achter deze Kadernota en heeft de raad 

verzocht deze als zodanig vast te stellen. Wethouder Ben Blonk heeft de 

hoop uitgesproken dat de raad hem, binnen de kaders van de nota, ruimte 

geeft om in gesprek te gaan met de verenigingen van de buitensport.  

Tijdens overleg 

voor inspraak 

27 november 

KCAR Binnen het cluster kunst en cultuur dienen voor de 

activiteitensubsidies € 60.000 gerealiseerd te 

worden en voor de budgetsubsidies een bedrag 

van € 480.000.  

Voorstel van KCAR: het surplus van de 

bezuinigingen die binnen het cluster kunst en 

cultuur worden behaald (op basis van het voorstel 

voor het nieuwe subsidiebeleid en totaal 

bezuinigingen budgetsubsidies) aan te wenden 

voor incidentele subsidie die aangewend kan 

worden voor publieksgerichte activiteiten binnen 

de cluster kunst en cultuur. Hiervoor kan een 

subcommissie van de KCAR worden opgericht die 

het beheer van dit bedrag op zich neemt. 

Wij gaan graag met u in overleg om uw voorstel uit te werken. Dit met de 

intentie de uitvoering bij u neer te leggen. Onze bedoeling is dat het gaat 

om incidentele subsidie voor publieksgerichte activiteiten. 

Ook betrekken wij hier graag bij het bedrag dat u als KCAR ontvangt en niet 

ingezet wordt.  

Daarnaast zullen wij bekijken hoe een deel van de € 10.000 die beschikbaar 

is voor incidentele subsidie ten behoeve van cultuur ingezet zou kunnen 

worden. 

 

 

In het kader van de nieuwe taken vanaf 1 januari 2015 op het gebied van 

het sociaal domein wordt er een reserve sociaal domein gevormd.  Wij 

betrekken graag de Wmo-adviesraad (WAS) bij de besluitvorming voor de 

inzet van deze reserve.  

Daarnaast zullen wij bekijken hoe een deel van de € 10.000 die beschikbaar 

is voor incidentele subsidie ten behoeve van zorg en welzijn ingezet zou 

kunnen worden. 

 

27 november Verkeersbrigadiers 

Waarland 

Dhr. F. van Diepen 

Niet duidelijk was het voor de commissie hoe het 

op andere plekken in de gemeente is geregeld.  

Stelt dat het een taak van de gemeente is dat 

kinderen veilig op school aankomen. 

Verkeersbrigadiers Waarland is de enige die subsidie ontvangt in de 

gemeente. Dit is historisch gegroeid. Elders regelt het onderwijs het overal 

zelf. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders dat hun kinderen veilig op 

school komen. 

27 november LSBO-S,  Ziet zich als aanspreekpunt voor alle ouderen in de De Wmo-adviesraad is het orgaan dat advies uitbrengt, rekening houdend 
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Dhr. A. Derksen gemeente. Zijn het niet eens met de uitspraak dat 

zij de ouderen vertegenwoordigen in de Wmo-

adviesraad (WAS). Voelen geen erkenning voor 

wat zij doen voor de ouderen in de gemeente. 

met de belangen van alle inwoners van de gemeente Schagen, dus ook de 

ouderen. 

27 november ANBO-Zijpe, Dhr. A. 

Derksen 

Vangnet voor ouderen is nodig, duidelijk dient te 

worden hoeveel ouderen op het minimum zitten. 

De wijkteams hebben een rol in het opvangen van signalen, zoals 

bijvoorbeeld eenzaamheid, ook bij ouderen. Waar mogelijk kunnen zij 

ondersteuning bieden. 

Het aantal huishoudens met een laag komen  in de gemeente Schagen is 

ongeveer 2800 huishoudens (bron I&O Research, 2013). 

27 november Onderling Contact 

Oudesluis, 

Dhr. Stam 

Wil graag consumpties in eigen beheer doen en 

voor hen is toekomst van het gebouw onzeker. 

Over probleem van de consumpties en toekomst van het (school)gebouw is 

aangeboden in gesprek te gaan.  

27 november VV Schagen, dhr 

Kruijer  

De voetbal wordt met al deze extra kosten een 

elitesport. Geeft aan dat Bonden eisen stellen en 

ook hoge bondsafdracht hebben. 

 

De Kadernota niet accepteren en zoek naar 

alternatieven.  

 

 

Wij willen u graag in overweging geven met de Bonden hierover collectief in 

gesprek te gaan. 

Daarnaast willen wij u nog attenderen op de invoering van het kindpakket 

vanaf 1 januari 2015, waardoor een bijdrage aan het beoefenen van sport 

door kinderen mogelijk wordt gemaakt.  

 

Zie voor reactie, het antwoord bij de Sportadviesraad. 

 

 

2 december SBOS,  

dhr. Hoekstra 

Eenzaamheid ligt op de loer. Acaciaplein gaat 

open voor wijkbewoners, moet dit stoppen? 

Ouderen moeten mee blijven doen. Wij bieden de 

plek. 

Vitale ouderen zijn geen welgestelde ouderen, 

veelal zit geld van hen in huizen. 

Jeugdlidmaatschap niet gekoppeld aan inkomen 

ouders. 

In wijkteam ook graag aandacht voor ouderen. 

Sbos: korting is schrappen in activiteiten. 

Voorstel van SBOS: korting van 10 procent. 

 

U signaleert dat eenzaamheid  op de loer ligt. Vanaf 1 januari a.s. gaan wij 

werken met de wijkteams, die een signalerende rol zullen vervullen en daar 

waar nodig ondersteuning bieden (evt. door inzet van contractpartners). 

Ook zullen wij beter in kaart krijgen waar inwoners samenkomen en hoe wij 

hierop aan willen haken. Onder de Acacia’s als ontmoetingsplek komt dan 

ook in beeld en hierover gaan wij dan met u in gesprek.  

 

Uw suggestie w.b. aandacht voor ouderen in de wijkteams nemen wij ter 

harte. Hier is echter geen specialist voorhanden. De wijkteams hebben een 

rol in het opvangen van signalen, ook bij ouderen. Waar mogelijk kunnen zij 

ondersteuning bieden (of evt. door contractpartners). 

 

Huidig voorstel voor besluitvorming: van € 4.083 naar € 1.750 (voor één 

activiteit Meer bewegen voor ouderen) handhaven. 

2 december Filmtheater de Luxe,  

dhr. de Ruiter 

Waarom geen subsidie voor de 625 leerlingen van 

scholen die een film bezoeken? 

 

Er wordt meer bezuinigd op cultuur dan de andere 

clusters. 

Bezoek door klassen wordt vanuit het onderwijs bekostigd, die hiervoor per 

leerling een bedrag ontvangt. 

Voor uw opmerking over meer bezuinigen op cultuur verwijzen wij u naar het 

voorstel van de KCAR. 

Wij blijven van mening dat volwassenen zelf betalen voor hun 
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Musea worden niet gekort. 

 

Is de Karavaan budgetsubsidie, deze werd eerder 

als activiteit beschouwd? 

 

Keuze voor subsidiering van muziekverenigingen 

en muziekscholen is niet onderbouwd. 

 

vrijetijdsbesteding. 

 

Uw constatering is niet juist, hier ligt een korting van 10%, zoals bij alle 

evenementen en instellingen waar een economisch (toeristisch) belang ligt. 

 

Dit klopt, de Karavaan is een budgetsubsidie. 

 

 

Tijdens de bijeenkomsten met alle verenigingen kwam duidelijk naar voren 

dat de inzet bij jeugd op muziek en het bijbrengen van cultuurhistorisch 

besef absolute prioriteit verdienen. 

 

2 december Stichting Kunstroute 

Zijpe 

Mw. Meijering 

Verzoekt nogmaals in aanmerking te komen voor 

een budgetsubsidie. 

 

 

Geeft aan dat juist de samenwerking van 

amateur, professional en jeugd zo uniek is en dat 

het uitermate zonde is dat dit verdwijnt. 

 

 

Kunstroute Zijpe verdwijnt, indien de subsidie stopt, 

wel liggen er nog scenario’s wat een mogelijke 

korting van 25% of 40% zou betekenen. 

U ontvangt subsidie om de activiteiten ten behoeve van de jeugd mogelijk 

te maken. Hier past geen budgetsubsidie bij. U heeft tijdens uw inspraak 

aangegeven dat de Kunstroute Zijpe een project is. 

 

Het voorstel is dat u € 9.101 ontvangt ten behoeve van activiteiten voor de 

jeugd. Het onderwijs zet aanvullend hierop middelen in tbv cultuureducatie.  

 

Voor uw opmerking dat er meer bezuinigd wordt dan de taakstelling binnen 

het cluster kunst en cultuur verwijzen wij naar het antwoord bij de KCAR. 

2 december Handbalvereniging 

Con Zelo, Mw. 

Dekker 

De handbal wordt drie keer geraakt: vanuit het 

subsidiebeleid en twee keer vanuit het 

accommodatiebeleid voor zowel het veld als de 

hal. Velden zijn gescheurd en moeten vernieuwd 

worden. Deze kosten kunnen niet betaald worden.  

 

Samengaan van verenigingen is een proces, dat 

kost tijd en heeft financiële consequenties zoals de 

aankoop van kleding. Ga in gesprek met de 

verenigingen.  

In gesprek met de vereniging wordt inzichtelijk wat de feitelijke situatie is met 

de handbalvereniging Con Zelo. Deze worden meegenomen in de 

definitieve besluitvorming over de overdracht van 

vervangingsinvesteringen/renovaties. Daartoe zal aan de raad rond de 

zomer een voorstel worden gedaan.  

 

De gemeente gaat, of is in sommige gevallen,  al in gesprek met besturen, 

exploitanten van de accommodaties. De Kadernota geeft de richting aan 

waarin deze gesprekken gevoerd gaan worden. De resultaten van deze 

gesprekken worden op accommodatie niveau uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma dat aan de raad rond de zomer 2015 ter vaststelling 

wordt voorgelegd.  

2 december Wijkvereniging 

Groeneweg, Mw. 

Wiskerke 

Wat moet de wijkvereniging Groeneweg in de 

nieuwe Bredeschool Groeneweg aan huur 

betalen.  

 

De kostprijs dekkende huurprijzen zijn op dit moment nog niet bekend maar 

daarover vindt overleg plaats tussen de gemeente, schoolbestuur Surplus en 

de wijkvereniging Groeneweg.  
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Welke ambitie heeft de gemeente om te 

bezuinigen op de wijkverenigingen.  

In totaal moet € 405.000 op het totale maatschappelijke vastgoed bezuinigd 

worden, zo ook op de wijkgebouwen. In de Kadernota is een bedrag van 

€210.000 toegerekend aan de zwembaden, cultuur en wijk- en 

jongerengebouwen. De verdeling naar de vier genoemde clusters is niet 

hard. Afhankelijk van de gemaakte keuzes kan het totaal te bezuinigen 

bedrag per cluster hoger of lager worden bijgesteld.  

2 december Stichting Waarlands 

Zwembad, dhr. K. 

Stoop 

In het coalitieakkoord staat dat de zwembaden 

open moeten blijven, dit strookt niet met de 

Kadernota.  

 

 

Hoe zijn de bezuinigingsbedragen tot stand 

gekomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waarom alleen buitenbaden en niet 

binnenbaden? 

In de Kadernota staat niet dat de zwembaden gesloten moeten worden 

maar dat het beheer en exploitatie van alle buitenzwembaden worden 

overgedragen aan de inwoners en er geen exploitatiebijdrage beschikbaar 

wordt gesteld.  

 

De gemeente staat voor een bezuinigingstaakstelling van 8,2 mln totaal in 

2018. De gemeentelijke middelen worden verdeeld over drie domeinen: 

economisch domein, burger en bestuur en het sociaal domein. De 

bezuiniging van 8,2 mln is evenredig verdeeld over de 3 domeinen. Het 

sociaal domein met 2,7 mln aan bezuinigingen waaronder de 

accommodaties vallen, worden dus niet onevenredig zwaar geraakt.  

De verdeling van de bezuiniging van € 405.000 op het totale 

maatschappelijk vastgoed naar de clusters is niet hard. Afhankelijk van de 

gemaakte keuzes kan er tussen de clusters geschoven worden. Uiteindelijk 

gaat het erom dat € 405.000 op het totale maatschappelijk vastgoed wordt 

bezuinigd.  

 

Het aanbod aan buiten zwembaden en zwemgelegenheid is groot voor de  

gemeente Schagen temeer er beschikt wordt over een 12 km lange 

kuststrook. Om de inwoners ook in de wintermaanden in de gelegenheid te 

stellen binnen de eigen gemeente te kunnen zwemmen, zal een 

binnenzwembad in stand gehouden moeten worden.  

2 december Tas ’82,  

dhr. Berkhout 

Uitspraak van Ben dat één atletiekaccommodatie 

wel gesloten kan worden is niet onderbouwd en 

onderzocht en kan zo niet gesteld worden.  

Waarom juist een atletiekaccommodatie sluiten, 

waar er maar twee van zijn, en  Schagen vele 

voetbal, tennis en handbalverenigingen kent.  

Huidige aantal leden is te groot voor één 

accommodatie en alleen mogelijk met uitbreiding 

van de resterende accommodatie met 4 banen.  

 

 

 

In de Kadernota wordt de vraag gesteld ‘of beide banen in stand 

gehouden moeten worden en indien daar sprake van is, of alle 

voorzieningen op beide banen in stand gehouden moeten worden’. Deze 

vraag is niet alleen onderwerp van gesprek met de beide 

atletiekverenigingen maar ook met de andere buitensportverenigingen 

waaronder de handbalverenigingen en voetbalverenigingen.  

Hierbij wordt ook het dilemma betrokken dat de tennis voor een groot deel 

wel selfsupporting is.  

Op basis van de resultaten van de gesprekken met alle partijen wordt aan 

de raad een voorstel gedaan. Voor zowel het college en de raad staat het 

antwoord op de vraag welke accommodaties gesloten moeten worden, 

dus nog open.  
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Kadernota afwijzen en in gesprek zonder 

vooringenomenheid dat één baan weg kan.  

 

Zie voor reactie, het antwoord bij de Sportadviesraad. 

 

2 december Basketbalvereniging 

Rebound, mw. 

Straatman 

Door het voorstel van € 23,50 per jeugdlid 

ontvangt de vereniging als kleine vereniging geen 

subsidie meer. Daarnaast te kampen met hogere 

zaalhuren in kader van accommodatiebeleid. 

Bang voor terugloop leden door contributie- 

verhoging in de toekomst. Staat averechts op 

beleid gemeente: meer jongeren in beweging. 

Uw reactie is voor ons aanleiding geweest om het uitgangspunt van geen 

subsidie onder  de € 500 aan te passen. Verenigingen met jeugdleden 

ontvangen subsidie, ook als de subsidie onder de € 500 uitvalt. 

 

 

Tevens willen wij u attenderen op de invoering van het kindpakket vanaf 1 

januari 2015. 

 

 


