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Inleiding en probleemstelling

Naar aanleiding van geconstateerde knelpunten binnen het accommodatiebeleid heeft het college op 
2 november 2010 besloten een projectgroep in te stellen om deze knelpunten op te lossen en 
structuur te brengen in het accommodatiebeleid. Wij hebben u in oktober 2010 vertrouwelijk en in 
november 2010 openbaar geïnformeerd over de ontstane situatie en de inhoudelijke knelpunten. 
Vervolgens hebben wij u 7 december 2010 mondeling geïnformeerd tijdens een 
commissievergadering. Wij hebben daar toegezegd de raad tussentijds te rapporteren. Daarom 
hebben wij de projectgroep opdracht gegeven regelmatig tussenrapportages te genereren voor uw 
informatie en die voor het college. Een 1e en 2e tussenrapportage hebben wij respectievelijk op 18 
januari en 12 april 2011 ontvangen en u ter kennisgeving aangeboden. Inmiddels heeft de 
projectgroep een eindrapportage opgeleverd. Daarmee is het projectmatige deel van de 
werkzaamheden afgerond. In dit voorstel geven wij u inzicht in de resultaten van de projectgroep. In de 
bijlage treft u de complete eindrapportage aan, die ook aangeeft wat nog in de reguliere 
werkzaamheden moet worden gedaan. 

Oplossingsrichting

In november 2010 is de projectgroep Herstructurering Accommodatiebeleid (HAB) geïnstalleerd. 
Deze integrale projectgroep heeft het gehele accommodatiebeleid doorgelicht en alle knelpunten in 
beeld gebracht. In het daaropvolgende traject is vooral veel geïnvesteerd in de relaties met de 
diverse partners. De bestaande verordeningen zijn tegen het licht gehouden en in verband gebracht 
met bestaande afspraken. Ook de uitvoering van de subsidiëring is goed bekeken. Op al deze punten 
is voortgang geboekt. Onderstaand wordt zowel op de verbeteringen in de relaties ingegaan als op 
de eventuele financiële gevolgen en de geboekte voortgang op niveau van de diverse 
accommodaties nader ingegaan. 

Structureel overleg
De contacten met de partners bij de diverse accommodaties zijn hersteld, verstevigd en verduidelijkt. 
Ook de verantwoordelijkheden en rollen zijn duidelijker. Met alle partners zijn afspraken gemaakt 
over een structureel overleg, met een agenda en een schriftelijke verslaglegging. Zowel van de zijde 
van de gemeente als van de kant van onze partners is geïnvesteerd in vertrouwen. Dit is een goede 
basis voor de gemaakte en te maken afspraken.
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Financiële gevolgen
Uit alle onderzoeken blijkt dat de gemeente Beemster op begrotingsniveau geen financieel nadeel 
heeft ondervonden van de onvoldoende of niet juist vastgelegde afspraken. De diverse instellingen 
hebben ook geen financieel nadelige gevolgen ondervonden in het verleden. Het onderzoek heeft er 
wel toe geleid dat er meer zakelijke afspraken met diverse instellingen worden gemaakt, die er naar 
verwachting toe leiden dat de gemeente meer inkomsten kan realiseren op de diverse 
accommodaties. 

Subsidies
In de tweede rapportage van april 2011, hebben wij al gemeld dat subsidiëring een hoge prioriteit 
kreeg. Er zijn nu duidelijke subsidieafspraken met de organisaties, die schriftelijk zijn vastgelegd. Dit 
belangrijke proces is geborgd in de reguliere bedrijfsvoering en in de planning en control cyclus van 
de gemeente Beemster. 

Verordening onderwijshuisvesting
De Onderwijshuisvestingsverordening is een belangrijk onderdeel van het project HAB geweest. 
Hierover bestond veel onduidelijkheid. Zoals al eerder gemeld hebben wij hierbij externe 
ondersteuning gevraagd en die heeft veel duidelijkheid gebracht. In goed overleg met de 
schoolbesturen (FLORE en SPOOR) en andere partners hebben wij de verordening met daarbij de 
beleidsregels voor de klokuur vergoeding doorgesproken. Beide partners hebben inmiddels 
ingestemd met de afspraken. Daarom kan de aangepaste Onderwijshuisvestingsverordening na de 
zomer ter vaststelling naar de raad worden aangeboden. Dit houdt o.a. in dat vanaf het nieuwe jaar 
de scholen in aanmerking komen voor klokuurvergoeding voor gymnastiek. Daar staat tegenover dat 
bepaalde kosten voor rekening van de schoolbesturen komen. Een voorbeeld daarvan is de 
vervanging van gymtoestellen. Door deze werkwijze is duidelijk wie voor welke kosten 
verantwoordelijk is. De gemeente zal zich na vaststelling strikt aan de 
Onderwijshuisvestingsverordening houden.  

Onderwijshuisvesting
Tevens is er gewerkt aan een integraal huisvestingsplan. Dit plan is nog niet geheel af. Hiervoor zijn 
meer gegevens van de schoolbesturen noodzakelijk. Deze cijfers verwachten we binnenkort te 
krijgen en dan kunnen deze verwerkt worden. Na de zomer zal dit plan worden besproken met de 
schoolbesturen en dan kan het in november aan de raad worden voorgelegd.

Over de huurinkomsten en -prijzen zijn we nog in gesprek met de schoolbesturen. De schoolbesturen 
zijn het er nog niet geheel over eens dat zij een stuk van de huurinkomsten van derden aan de 
gemeente moeten afdragen. Ook over de hoogte van het huurbedrag is nog geen overeenstemming. 
Begin juli gaan we hierover verder in gesprek. Dit zal naar verwachting enige tijd in beslag nemen 
omdat overeenstemming noodzakelijk is. In de praktijk blijkt dat ook andere gemeenten moeite 
hebben om tot goede afspraken te komen. De verwachting is dat er eind december meer 
duidelijkheid is. De raad zal uiteraard over de uitkomsten worden geïnformeerd. 

De aanvragen van de scholen voor 2012 zijn op dit moment in behandeling en zullen conform de 
nieuwe verordening afgehandeld worden. Dit houdt in dat we in oktober aan de schoolbesturen 
kenbaar maken hoe het advies aan het college gaat luiden. In ieder geval zijn de kosten in de 
reguliere onderhoudskosten gebouwen opgenomen en zullen deze niet extra op de gemeente 
begroting drukken. Dit proces is inmiddels opgenomen in de reguliere bedrijfsvoering en planning en 
control cyclus. De kennis over de verordening is op hoofdlijnen overgedragen en vastgelegd.

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster (Buurthuis)
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Het Buurthuis in combinatie met het nieuwe onderkomen in het MFC is in dit project een belangrijk 
onderwerp geweest. Als gevolg van niet goed vastgelegde afspraken over beheer en vergoedingen 
was er over en weer sprake van irritatie. Hier is door beide kanten veel tijd geïnvesteerd in het 
herstellen van het vertrouwen. Hierbij is veel vooruitgang geboekt, zowel in het vertrouwen als in 
duidelijkheid over vergoedingen en verantwoordelijkheden. Zo blijft de gymzaal in beheer bij de 
gemeente. Over de procedurele kant van de zaak worden momenteel afspraken vastgelegd. De 
meeste zaken zijn inmiddels in de reguliere bedrijfsvoering geborgd. Het enige aandachtpunt is de 
facturering naar de huurders van de gymzaal. Naar verwachting zal dit voor de zomervakantie zijn 
opgelost. 

Vereniging van Eigenaren MFC
Doordat de Vereniging van Eigenaren (VVE) niet actief was, werd er in de praktijk heel veel naar de 
gemeente gekeken om zaken op te lossen. Ook bleek bij onderzoek dat de notariële splitsingsakte 
niet klopte, waardoor er in de praktijk een aantal onduidelijkheden over huur etc. ontstond. 
Inmiddels is er een datum (29 juni 2011) voor de eerste VVE vergadering  met een agenda voorstel. 
Ook zijn de vertegenwoordigers van de verschillende eigenaars bekend. Voor de gemeente is dat 
wethouder
J. Klaver. De wethouder wordt in het VVE overleg ondersteund door de sectorhoofden van 
Samenleving en Grondgebied, zodat dit proces ook goed geborgd is.
De nieuwe splitsingsakte is in concept klaar; deze is geagendeerd voor de eerste vergadering van de 
VVE. De activering van de VVE zal ook veel duidelijkheid voor het Gebruikersoverleg geven en zal het 
functioneren van De Boomgaard als zijn totaliteit goed doen. Door de nieuwe splitsingsakte zullen er 
op financieel vlak wijzigingen optreden, maar dit zal naar verwachting geen financiële consequenties 
geven voor de gemeente. 

Stichting Kinderopvang Beemster; kinderopvang en BSO
Ook in de relatie van de gemeente met Stichting Kinderopvang Beemster (SKB) was sprake van een 
verlies aan vertrouwen door ontstane onduidelijkheid over afspraken uit het verleden. Diverse 
gesprekken hebben duidelijkheid gebracht over en weer. De knelpunten zijn benoemd en deels 
reeds opgelost. De onduidelijkheid over de wederzijdse verantwoordelijkheden met betrekking tot de 
brandmeldinstallatie in Middenbeemster zijn weggenomen. De investering is voor rekening van de 
gemeente en maakt onderdeel uit van de investering in het gebouw. De abonnementskosten zullen 
wel worden doorberekend aan SKB. In de eindrapportage is te zien dat aan de nieuwe huur-
overeenkomsten momenteel wordt gewerkt, in nauw overleg met SKB. Inmiddels is ook duidelijk 
welke wettelijke financiële verplichting wij hebben tot het subsidiëren van de peuterspeelzaal. De 
eindrapportage laat zien welke acties hiervoor genomen zijn die resulteren in een subsidie-
uitvoeringsovereenkomst met prestatieafspraken. Op dit moment wordt deze nog besproken. 

SV Beemster
Met de SV Beemster heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden die veel duidelijkheid hebben 
opgeleverd. De onduidelijkheid spitste zich toe op het gemeenschappelijk gebruik van het 
handbalveld door de gemeente en door SV Beemster. Inmiddels is hier al lang duidelijkheid over, wat 
in de eindrapportage bevestigd wordt. De nieuwe huurovereenkomst is nog niet vastgesteld maar is 
in voorbereiding zodat er eerdaags een nieuw overleg kan plaatsvinden, om de huurovereenkomst te 
bespreken.

Vv Zuidoost (ZOB)/Stichting Sport Promotion Zuidoostbeemster
De gesprekken met vv Zuidoost hebben vooral een praktisch karakter en gaan met name over het 
onderhoud van de velden en de registratie van de zelfwerkzaamheden en de daaraan verbonden 
vergoedingen. Dit contact loopt vooral tussen de TDBZ en vv Zuidoost. Wat betreft het nieuwe 
huurcontract verlopen de afspraken moeizamer, mede in verband met een intern 
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capaciteitsprobleem door langdurige ziekte. Inmiddels is er een nieuwe afspraak gemaakt met vv 
Zuidoost en Stichting Sport Promotion. Het is van groot belang de juiste gegevens over gebruik van 
het complex door de voetbalschool en de daaruit voortvloeiende opbrengsten. De voorbereidingen 
om te komen tot een nieuw huurcontract zijn in volle gang. 

Meetbare doelstelling
De meetbare doelstellingen van het project waren beschreven in de projectopdracht. In de 
eindrapportage is te zien dat een belangrijk deel van de doelstellingen inmiddels is bereikt. Het 
einde van de overgebleven doelstellingen is in zicht. Het is daarom verantwoord de overgebleven 
punten in de reguliere bedrijfsvoering te borgen en te bewaken. De eindrapportage geeft een 
totaalbeeld van de verrichte werkzaamheden en de nog af te ronden zaken. Dit rapport is als bijlage 
bijgevoegd. 

Financiële consequenties
De eindrapportage geeft geen financiële consequenties te zien, in relatie tot de begroting. De 
rechtmatigheid van uitgaven en inkomsten is wel verbeterd, omdat meer is vastgelegd in 
schriftelijke afspraken en verordeningen en zijn daardoor beter te toetsen. Het project toont wel aan 
dat wij in de toekomst meer inkomsten zullen kunnen realiseren. Daarover worden nog gesprekken 
gevoerd.

Overige consequenties
De eindrapportage geeft aan dat er tot op heden geen juridische en of andere consequenties zijn die 
de gemeente en/of haar partners kunnen schaden. Wel zijn we nog in onderhandeling over diverse 
contracten. De uitkomsten daarvan zijn nog niet bekend.
Het project heeft met name positieve gevolgen voor de relatie tussen de gemeente en haar partners, 
doordat duidelijk is geworden wie waarvoor verantwoordelijk is. Het beheer van accommodaties is 
veel beter op orde. In de Beemster organisatie heeft de uitvoering van het project tot gevolg dat 
mensen veel makkelijker elkaar weten te vinden en integraliteit van werken daarmee versterkt is. 

Monitoring en evaluatie
Deze eindrapportage is de afsluiting van het project. De openstaande werkzaamheden zullen in de 
reguliere bedrijfsvoering worden opgenomen. Van deze werkzaamheden zal een overzicht worden 
opgesteld, zodat de organisatie in samenwerking met het college de laatste puntjes op de i kan 
zetten. 
De gemeenteraad zal in  de commissievergadering van eind november of begin december worden 
geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Voorgesteld besluit

Kennis nemen van de Eindrapportage Herstructurering Accommodatiebeleid
Instemmen met de conclusies, zoals verwoord onder Financiële consequenties en Overige 
consequenties.

Communicatie
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De gesprekpartners zullen worden geïnformeerd over de eindrapportage HAB.


