
 

 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Het college heeft ingestemd met de concept kadernota accommodatiebeleid,  onder voorbehoud 

van enkele wijzigingen.  

Hieronder worden deze wijzigingen toegelicht. 

 

Zoals in de kadernota staat heeft de gemeente voor vervangingsinvesteringen/renovaties van de 

sportvelden geen bedrag opgenomen in de meerjarenbegroting. Dat blijft zo en zal gevolgen 

hebben. Het gaat hierbij vaak om grote bedragen waarvoor de raad, indien de noodzaak is 

aangetoond, een krediet beschikbaar moet stellen. Deze kredieten konden tot voor kort worden  

gedekt uit de algemene reserves en financiële meevallers.  

 

De financiële situatie van de gemeente Schagen is niet rooskleurig. Er moet al € 6 miljoen bezuinigd 

worden en onlangs kwam er vanuit de rijksoverheid nog de opdracht bij voor een extra bezuiniging 

van € 3 miljoen. Daarom is het vooralsnog niet mogelijk om een structureel bedrag te reserveren voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties. 

Ook het ad hoc financieren van vervangingsinvesteringen/renovaties is vooralsnog niet mogelijk, 

omdat de post ‘algemene middelen’ is uitgeput. Bovendien zijn geen opbrengsten te verwachten uit 

grondverkoop of andere posten.  

 

Dit heeft het college doen besluiten, in de lijn van de Meerjarenvisie 2014-2015, de inwoners te helpen 

naar een vergaande vorm van eigen kracht en zelfwerkzaamheid.  

 

De komende maanden zal, mede in samenspraak met de verenigingen, op de volgende onderdelen 

nader onderzoek gedaan worden:  

 

- Vergroten van de zelfwerkzaamheid en de eigen (financiële) verantwoordelijkheid van de 

verenigingen. Waarbij, naast het dagelijks onderhoud (zoals vertaald in de onderhoudspakketten 

1 t/m 3), ook  het groot onderhoud en de vervangingsinvesteringen/renovaties (zoals vertaald in 

de onderhoudspakketten 4 en 5) worden overgedragen aan de verenigingen. 

Dit betekent een verzwaring van de zelfwerkzaamheid voor de sportverenigingen ten opzichte 

van hetgeen tijdens de avond in september aan de verenigingen van de buitensport is 

gepresenteerd.  
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- Omdat het totale onderhoud van de sportvelden in handen van de verenigingen komt, worden 

de sportvelden geprivatiseerd. Met andere woorden: de vereniging krijgt de velden niet alleen in 

eigen beheer, maar ook wordt de vereniging zelf eigenaar van de velden. In welke vorm dit 

plaatsvindt, is nog onderwerp van gesprek. De eis uit de Meerjarenvisie, dat het onderhoud 

kwalitatief goed moet zijn voordat geprivatiseerd wordt, losgelaten. 

 

- Indien privatisering voor uw vereniging onmogelijk is , gaat de gemeente een kostprijsdekkend 

tarief vaststellen voor de verhuur van de sportvelden. 

 

- De gemeente heeft minder ambitie als het gaat om kwaliteit van maatschappelijk vastgoed 

(waaronder sportvelden). 

 

Ook het college zal onderzoeken welke bijdrage vanuit de gemeente mogelijk is om de sportvelden 

op langere termijn te onderhouden.  

 

Na het onderzoek op bovengenoemde punten, verwachten we voor de zomer 2015 tot 

besluitvorming te komen.  Gedurende de onderzoeksperiode  tot besluitvorming, plus de periode van 

implementatie van de besluiten (ongeveer twee jaar), wordt geen subsidie verstrekt voor 

vervangingsinvesteringen/renovaties voor de sportvelden. De enige uitzonderingssituatie is als de 

veiligheid nadrukkelijk onder druk komt te staan. 

Voor de overdracht van het dagelijks onderhoud naar de verenigingen geldt een uiterlijke datum van 

1 januari 2016.  

 

Het college realiseert zich dat deze lijn grote consequenties heeft voor de verenigingen.  

In de komende maanden worden er gesprekken gevoerd met verenigingen, besturen exploitanten 

om de gevolgen van de kadernota voor uw accommodatie te bespreken. Het gesprek daartoe is al 

met u gemaakt of zal nog worden ingepland. Daarover wordt met u contact opgenomen.  

 

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

namens burgemeester en wethouders gemeente Schagen, 

 

 
P.A. Jager 

Afdelingshoofd Samenlevingszaken 

 

 

 

 

 

 

 


