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InleidingInleidingInleidingInleiding    

    

Bijgaand treft u zoals toegezegd de eindrapportage aan van het project Herstructurering 

accommodatiebeleid (HAB) .  

 

Naar aanleiding van geconstateerde knelpunten binnen het accommodatiebeleid heeft het 

college in haar vergadering van 22 november 2010 besloten een projectgroep in te stellen op 

de knelpunten op te lossen en structuur te brengen in het accommodatiebeleid. 

 

De gemeenteraad is diverse malen mondeling geïnformeerd en op 18 januari 2011 , 12 april 

2011 en 12 juli 2011 is zij via een schriftelijke rapportage op de hoogte gesteld van de stand 

van zaken. 

 

Uit deze eindrapportage blijkt  dat voor een aantal onderwerpen nog verdere stappen moeten 

worden genomen. Dit is echter inherent aan ons dagelijkse werk, dat nooit echt  ‘af’ is. In de 

praktijk blijkt dat een actie vaak weer tot consequentie heeft dat er weer andere acties moeten 

volgen. De zaken die nog  opgepakt worden vallen echter niet meer onder de 

verantwoordelijkheid van de op 28 juni 2011 opgeheven projectgroep maar maken deel uit van 

de reguliere werkzaamheden van de sector Samenleving en Grondgebied. In deze notitie, die 

nog wel door de voormalige projectgroep is opgesteld, komen de volgende onderwerpen aan de 

orde: 

 

1. Onderwijshuisvesting 

2. Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster 

3. Stichting Kinderopvang Beemster 

4. Sportvereniging Beemster 

5. Stichting Sportpromotion & Voetbalvereniging Zuidoostbeemster 

6. Algemene Speeltuin Vereniging De Spelemei 

7. Volkstuinenvereniging Leeghwater 

8. Multifunctioneel gebouw De Boomgaard 

 

Per onderwerp wordt stapsgewijs de geschiedenis beschreven en wat er het afgelopen jaar 

allemaal voor acties zijn ondernomen. Daarbij wordt de huidige stand van zaken beschreven en 

aangegeven welke stappen nog genomen moeten worden.. 

 

Middenbeemster, 22 november 2011 

Namens de projectgroep HAB 
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Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 1 OnderwijshuisvestingOnderwijshuisvestingOnderwijshuisvestingOnderwijshuisvesting    

 

1.11.11.11.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Uit intern onderzoek werd duidelijk dat aanvragen  niet conform de procedure werden 

afgehandeld zoals die beschreven is in de Verordening voorziening huisvesting  Tevens was 

deze verordening voor het laatst geactualiseerd in 2008. De praktijk is echter dat de VNG 

jaarlijks een nieuwe modelverordening voor de gemeenten publiceert op basis waarvan de 

gemeenten dan hun verordening kunnen aanpassen.  

Daarbij werd er voor de gymnastieklessen van de basisscholen waar dit aan de orde  was 

(gymzaal in eigendom van de school) geen klokuurvergoeding verstrekt, ondanks dat dit wel in 

de verordening was opgenomen.  

 

1.21.21.21.2    Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Ter ondersteuning van de beleidsambtenaren is een extern bureau, W. Wissink Advies 

Bemiddeling & Consultancy, ingehuurd. Hiervoor is budget door het college ter beschikking  

gesteld. 

 

Overlegstructuur 

Het eerste gesprek met de schoolbesturen, Stichting Flore (Lourdesschool) en Spoor  

( Bloeiende Perelaar, Blauwe Morgenster en Bonte Klaver), was op 6 december 2010. Dit 

gesprek was bedoeld om de lopende aanvragen in het kader van de onderwijshuisvesting  te 

behandelen en een 0-lijn met elkaar af te spreken. Hierover werd tussen gemeente en de beide 

schoolbesturen overeenstemming bereikt.  Er zijn in het afgelopen jaar meerdere overleggen 

met beide schoolbesturen geweest. Deze overleggen worden Op Overeenstemming Gericht 

Overleg (OOGO) genoemd en werden niet gehouden, maar zijn een verplichting vanuit de 

verordening. Deze overleggen  worden nu structureel 2 tot 3 keer per jaar ingepland. Eenmaal 

per jaar sluit de wethouder Onderwijs aan. 

 

Aanvragen 

Bij de start van het project waren reeds twee aanvragen (vervanging gymtoestellen en 

vervangen van boeidelen en gymzaalvloer) van de Lourdesschool te Westbeemster van 

Stichting Flore ingediend. Bij beide aanvragen konden we niet meer de noodzaak en de nut 

onderzoeken en/of beoordelen omdat de vervangingen van deze 3 zaken al hadden 

plaatsgevonden.  Daardoor kon er niet meer gekeken worden bij wie de verantwoordelijkheid lag 

tot het betalen van deze factuur (schoolbestuur of gemeente). Een verzoek kan volgens de 

verordening namelijk geweigerd worden als de voorziening niet noodzakelijk is. 

Er is toen besloten deze aanvragen wel toe te kennen. Door het toekennen van deze 

vervangingsaanvragen is er een nullijn gecreëerd. Bij de gymzaal bij de Blauwe Morgenster was 

nog recentelijk verbouwd en/of de inventaris vervangen. De gymzaal in het MFC  De Boomgaard is 

zoals bekend geheel nieuw. Hierdoor zijn er nu 3 min of meer gelijkwaardige gymzalen qua 

materiaal en onderhoudstaat.  

 

Onderwijshuisvestingsverordening 

Eind september 2011 is door de gemeenteraad de nieuwe verordening voorzieningen 

huisvesting  basis onderwijs vastgesteld en de oude verordening uit 2008 is ingetrokken. De 

huisvestingsverordening is het toetsingskader voor de aanvragen van onderhoud, uitbreiding en 

nieuwbouw schoolgebouwen voor het primair onderwijs. De aanvragen worden elk jaar voor 1 

februari door de schoolbesturen bij de gemeente ingediend. In het OOGO worden de aanvragen 

besproken met de gemeente en de schoolbesturen. 
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Gezien de ontwikkelingen binnen de gemeente (nieuwbouw, daling leerlingaantal) is er met de 

schoolbesturen besloten een integraal meerjarig huisvestingsplan op te stellen om de 

toekomstplannen betreffende de huisvesting van de vier scholen duidelijk weer te geven. 

 

In de verordening wordt gesproken over een klokuurvergoeding. Niet de gemeenteraad maar 

het college is wettelijk bevoegd tot het vaststellen van de klokuurvergoeding gymnastiek. Eind 

september 2011 heeft het college de beleidsregel voor bekostiging gymnastiekruimte voor 

basisonderwijs vastgesteld en daarmee de hoogte van de klokuurvergoeding. Stichting Flore 

ontvangt enkel een vergoeding voor de bekostiging gymnastiekruimte, daar zij de enige school 

zijn met een eigen gymzaal. Daarnaast ontvangt Stichting Flore een klokuurvergoeding voor het 

gebruik van de gymzaal door de OBS Bonte Klaver. De overige scholen komen op basis van de 

beleidsregels niet in aanmerking voor de klokuurvergoeding.  

De schoolbesturen zijn verantwoordelijk om elk jaar voor 1 mei aan de gemeente kenbaar te 

maken hoeveel gymgroepen van de bovenbouw zij het komende schooljaar hebben zodat het 

college jaarlijks de bekostiging gymnastiekruimte kan bijstellen. 

Tevens is er gewerkt aan een inventarislijst van de drie gymzalen bij de scholen waardoor de 

gemeente een goed inzicht heeft gekregen van de inventaris. Er wordt op dit moment gewerkt 

aan de berekening van een  huurprijs, voor het gebruik van gymzalen door derden anders dan 

schoolbesturen. 

 

Lourdesschool 

Bij de locatie van de Lourdesschool bleek dat er onduidelijkheid was over de wijze waarop het 

eigendom van het schoolgebouw en de gymzaal was geregeld. 

In één van de OOGO’s is afgesproken dat de gemeente en het schoolbestuur de gegevens van 

het kadaster aanhouden. Dit betekent dat het schoolbestuur juridisch eigenaar is  van het 

schoolgebouw en de gymzaal, de gemeente is economisch eigenaar. De speelplaats valt binnen 

het schoolterrein en is openbaar. De aparte afspraken die er met de Lourdesschool zijn en de 

financiële vergoedingen worden in een aparte verordening nog vastgelegd. Dit geldt ook voor de 

vergoeding die er aan de Bonte Klaver wordt gegeven voor het gymvervoer.  

 

1.31.31.31.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Op dit moment worden er gesprekken met de schoolbesturen gevoerd over verhuur van de 

klaslokalen. De gemeente moet namelijk toestemming geven indien het schoolbestuur aan 

derden wil verhuren. Daarbij is er ook  recht op een deel van de huuropbrengst.  

In Middenbeemster heeft de OBS Blauwe Morgenster een leegstand van drie lokalen. De school 

heeft er voor gekozen om deze lokalen te verhuren aan de Stichting Kinderopvang Beemster 

(SKB) voor het Buitenschoolse Opvang. Voorheen maakte SKB omniet gebruik van twee lokalen 

van de school. Na de zomervakantie zijn zij verhuisd naar bijgebouw 1, waar zijn nu drie lokalen 

huren van Spoor. Daarnaast huurt SKB bijgebouw 2 van de gemeente. 

Spoor heeft, conform de onderwijshuisvestingsverordening, toestemming gevraagd, voor het 

verhuur van de lokalen aan SKB, aan het college. De aanvraag is reeds in behandeling. De 

gemeente is in overleg met Spoor over een stuk afdracht van de huur. Dit omdat de gemeente 

onderhoudskosten en kapitaallasten heeft van het gebouw. Over dit punt is echter nog geen 

overeenstemming behaald. 
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1.41.41.41.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

• Het eerste kwartaal van 2012 zal de verordening materiële/financiële gelijkstelling 

worden opgesteld waarin onder andere het gymvervoer en de aparte afspraken met 

Stichting Flore geregeld zijn. 

• Het eerste kwartaal van  2012 zal er duidelijkheid zijn over de bekostiging huurprijs 

gebruik gymlokalen. 

• Het tweede kwartaal van 2012 zal het Integraal huisvestingsplan vastgesteld zijn. 

• In de komende periode zal het gesprek met Spoor worden voortgezet over de 

huurafdracht van de verhuur van de drie lokalen van de OBS Blauwe Morgenster. 

Hierover dient overeenstemming bereikt te worden  tussen de gemeente en Spoor. 
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Hoofdstuk 2 StichtingHoofdstuk 2 StichtingHoofdstuk 2 StichtingHoofdstuk 2 Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster Wijkcentrum Zuidoostbeemster Wijkcentrum Zuidoostbeemster Wijkcentrum Zuidoostbeemster    

 

2.12.12.12.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster (Stichting) was voor de verhuizing naar het 

Multifunctioneel centrum (MFC) De Boomgaard, eigenaar van de gymzaal in het buurthuis aan 

het  Verzetsplein 1 te Zuidoostbeemster.  OBS De Bloeiende Perelaar en verschillende 

verenigingen maakten gebruik van de gymzaal. Alle opbrengsten uit de verhuur van de gymzaal 

waren voor de Stichting. De stichting kon mede hierdoor zelf in de exploitatie voorzien. 

 

Vanaf september 2009 heeft de stichting een nieuwe locatie gekregen in het Multifunctioneel 

centrum (MFC) De Boomgaard. Het oude buurthuis aan de Verzetsplein is gesloopt. Sinds de 

verhuizing is de gymzaal ondergebracht in het MFC en eigendom van de gemeente. De 

gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de gymzaal.  

 

Alle afspraken omtrent de verhuizing en de nieuwbouw zijn vastgelegd in een overeenkomst. De 

overeenkomst dateert van 21 februari 2007. Eén van de artikelen die is opgenomen in de 

overeenkomst is dat 30% van de huuropbrengsten van de gymzaal, met een minimum van  

€ 3000,- , naar de Stichting gaat.  

 

Bij de Stichting is het gevoel ontstaan, nu de gemeente het beheer van de gymzaal heeft, dat zij 

vergeten wordt. De Stichting geeft aan dat de gemeente niet door heeft wat voor financiële 

gevolgen het heeft voor de Stichting, nu de inkomsten van het beheer van de gymzaal zijn 

komen te vervallen.  

Er is nog wel een beheerder of vrijwilliger van de Stichting aanwezig om de deuren te openen 

van de gymzaal.  

Stichting Wijkcentrum Zuidoostbeemster heeft in 2010 en 2011 een verzoek ingediend voor 

een subsidie van het exploitatietekort dat veroorzaakt wordt door het verlies van de inkomsten 

als gevolg van het beheer van de gymzaal.  

    

2.22.22.22.2    Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Communicatie 

Het contact tussen de gemeente en de Stichting is niet altijd optimaal geweest. . . . Het bestuur van 

de Stichting verweet de gemeente dat de afspraken die gemaakt waren niet werden 

nagekomen. Het eerste gesprek heeft eind 2010 plaatsgevonden. Doelstelling van het gesprek 

was om de relatie te verbeteren. Vervolgens zijn gemeente en Stichtingbestuur om de zes 

weken met elkaar in gesprek gegaan. Deze cyclus loopt nog steeds door.  

 

 

Financiële situatie 

Door de verhuizing en het economisch verlies van de gymzaal (ook doordat de beheerder 

aanwezig moet zijn voor de opening van het buurthuis) is er door de gemeente eenmalig een 

tegemoetkoming voor de beheerderkosten uitbetaald.  

Er zijn verschillende gesprekken geweest met de penningmeester van de Stichting. Hieruit is 

gebleken dat er een groot exploitatietekort in 2010 is. De Stichting heeft een meerjaren 

begroting gemaakt, hieruit blijkt  dat de komende jaren met een verlies gedraaid gaat worden. 

In de gesprekken met de penningmeester is gebleken dat de bedrijfsvoering van de Stichting 

o.a. aangepast moet worden. Dit is een verantwoordelijkheid van de Stichting zelf.  
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Schoonmaak 

De Stichting was niet tevreden over de schoonmaak van nieuwe gymzaal en de kleedkamers. Zij 

gaven aan dat zij dit, tegen een vergoeding, zelf beter konden . Sinds de gemeente een nieuw 

schoonmaakbedrijf heeft ingehuurd , zijn er geen klachten vanuit de Stichting vernomen 

omtrent het schoonmaken.  

 

Beheer gymzaal 

Het bestuur van de Stichting heeft een verzoek ingediend om het beheer van de gymzaal in 

eigen handen te nemen. Het buurthuis doet al meerdere dingen voor het beheer van de 

gymzaal. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan het openen van deuren en het te woord staan 

van potentiële huurders.. In verband met een regeling inzake de BTW-verrekening van de 

nieuwbouw tussen gemeente Beemster en de belastingdienst is het tien jaar lang (vanaf de 

opening) niet mogelijk om het beheer van de gymzaal uit handen te geven. Dit zou voor ons 

grote nadelige financiële consequenties hebben. 

 

In overleg met het bestuur van de Stichting is er een oplossing gevonden in het gezamenlijk 

beheer van de gymzaal. De basis van de overeenkomst is de duidelijke communicatie tussen de 

beheerder van het buurthuis en de gemeente. Voor de inzet van de beheerder zal de Stichting 

een tegemoetkoming ontvangen. De gemeente blijft bij deze oplossing eindverantwoordelijk.  

 

Subsidie 

De Stichting heeft een aanvraag ingediend voor subsidie voor de jeugdactiviteiten in het 

buurthuis voor 2010. Deze kon niet worden verleend omdat er dan sprake zou zijn van een  

dubbelfinanciering van activiteiten die door de  Stichting Welsaen werden georganiseerd.. 

Daar de subsidierelatie met Stichting Welsaen beëindigd wordt,  is de gemeente nu  in  overleg  

met het buurthuis over de organisatie van de  jeugdactiviteiten in het buurthuis.  

 

2.32.32.32.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

De huidige samenwerkingsafspraken worden in een overeenkomst vastgelegd. De 

overeenkomst van d.d. 21 februari 2007 komt hierbij te vervallen.  

 

2.42.42.42.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

• Er zal voor 1 januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst tussen gemeente en 

Buurthuis worden ondertekend, waarin alle afspraken voor het beheer en de 

tegemoetkoming beheerderkosten beschreven zullen staan.  

• In de samenwerkingsovereenkomst wordt o.a. ook  opgenomen dat er periodiek structureel 

een overleg tussen de gemeente en het bestuur van de Stichting zal zijn. 

• Met het bestuur van het buurthuis en een mogelijke derde aanbieder van jongerenwerk 

zullen afspraken gemaakt worden over de jongerenactiviteiten die aangeboden gaan 

worden in het buurthuis.(eerste kwartaal 2012) 
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Hoofdstuk 3 Stichting Kinderopvang BeemsterHoofdstuk 3 Stichting Kinderopvang BeemsterHoofdstuk 3 Stichting Kinderopvang BeemsterHoofdstuk 3 Stichting Kinderopvang Beemster    

 

3.13.13.13.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Huurovereenkomsten 

Stichting Kinderopvang Beemster (SKB) en gemeente Beemster hebben lopende 

huurovereenkomsten (d.d. 10 april 2007). Aan de huurovereenkomst is een huurstaffel 

gekoppeld die samen met SKB was opgesteld. Medio 2009 gaf SKB aan de huur in de 

toekomst niet te kunnen betalen. De gemeente had aangegeven hierover in gesprek te willen 

gaan, mits er inzage was in de financiële gegevens van SKB.  

 

Bij het opstarten van de herstructurering accommodatiebeleid is gebleken dat de huurprijzen 

van de locaties waar SKB gebruik van maakt niet kostendekkend zijn. Naar aanleiding van deze 

conclusie zijn wij  met de stichting  in gesprek gegaan om tot een nieuwe huurovereenkomst te 

komen. 

Daarnaast moest er met  SKB een nieuwe huuroverkomst afgesloten worden voor de ruimte van 

de Buitenschoolse Opvang (BSO) in het MFC De Boomgaard te Zuidoostbeemster.  

 

Peuterspeelzaal 

SKB heeft in Middenbeemster en Zuidoostbeemster een peuterspeelzaal. Zij ontvangt hiervoor 

een subsidiebedrag. Voor de gemeente was het onduidelijk hoe de verhouding was van de 

kosten per kind, dagdeel en ouderbijdrage in relatie tot de landelijk richtlijnen. De subsidie  

werd altijd verleend als een exploitatietekort. Er moesten duidelijke afspraken gemaakt worden 

over het te verlenen subsidiebedrag dat moest passen in de richtlijnen en uitwerking van de wet 

OKE.  Daarnaast bleek vanuit de kadernota dat er bezuinigd moest worden op het 

subsidiebedrag voor de peuterspeelzaal. 

    

3.23.23.23.2    Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Communicatie 

De eerste gesprekken met directie en het bestuur van SKB gingen moeizaam. Zij waren van 

mening dat de gemeente de stichting ten einde wilde brengen. Het vertrouwen in de gemeente 

was helemaal weg. SKB vroeg zich af wat er gebeurd was met de afspraken (waaronder de 

huurstaffel) die in het verleden waren gemaakt. De SKB is het niet eens met de wijze waarop 

met de huurovereenkomst is omgegaan, maar zij is wel bereid samen met de gemeente te 

zoeken naar een oplossing. 

 

Huurovereenkomst Ootje Tontel, Middenbeemster 

Eind 2010 en begin 2011 is de gemeente met SKB in gesprek gegaan over de 

huurovereenkomst en de huurprijzen. De huurprijzen zijn voor de gemeente niet 

kostendekkend. Kinderopvang is een commerciële dienstverlening en de huurprijzen moeten 

kostendekkend zijn. Een verlaagde huurprijs kan gezien worden als een verkapte subsidie.  

 

In augustus 2011 is aan de stichting persoonlijk een brief overhandigd waarin de gemeente 

zegt dat zij het huidige huurtarief gaat aanpassen. In deze brief werd de bestaande 

huurovereenkomst opgezegd. Aangegeven is dat SKB eind 2011 een nieuw (concept) 

huurovereenkomst ontvangt.  

SKB is het niet eens met het opzeggen van de huurovereenkomst op deze korte termijn. Zij 

begrijpt dat de gemeente aan een commerciële instelling kostendekkend moet verhuren  maar 

de gemeente is ook deels verantwoordelijk voor de situatie waarin zij nu zitten.  

SKB geeft aan dat zij een huurtarief van € 125,- per m2 per jaar kan betalen, maar niet op korte 

termijn. De stichting moet de bedrijfsvoering aanpassen om dit aan te kunnen. SKB denkt 
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hierbij aan een gedeelte van het gebouw afstoten/verhuren of een nieuwe vierde groep erbij te 

starten. Om een vierde groep aan te kunnen moet er intern een grote verbouwing plaatsvinden. 

Een keuze van een vierde groep heeft de voorkeur voor de stichting, maar er moet heel veel 

uitgezocht worden om een gedegen keuze te maken. SKB wil zo snel mogelijk een keuze 

maken, maar dit is voor 1 januari 2012 niet haalbaar. Dit heeft zij ook voorgelegd in de 

gemeenteraad. De gemeenteraad heeft er tijdens de begrotingsbehandeling mee ingestemd dat 

de verhoging van de huur fasegewijs zal gaan. Voorwaarde is wel dat de gemeente op termijn 

een kostendekkende huur berekenend.  

 

Huurovereenkomst Buitenschoolse Opvang  

In de besprekingen met de SKB worden de huurovereenkomsten van de Buitenschoolse 

Opvang (BSO) meegenomen. De gevolgen voor de BSO zijn minder groot omdat de huur naar 

verhouding niet zo laag was als Kinderdagverblijf Ootje Tontel. 

 

Branddoormeldinstallatie 

Er was een meningsverschil met SKB over wie verantwoordelijk zou zijn voor de kosten van de 

branddoormeldinstallatie in Kinderdagverblijf Ootje Tontel. Na onderzoek blijkt op initiatief van 

de gemeente een branddoormeldinstallatie is geïnstalleerd omdat dit op grond van het gebruik 

van het gebouw en de brandveiligheidsregels noodzakelijk is..De gemeente draagt daarom de 

verantwoordelijkheid voor de kosten van de aanschaf van de branddoormeldinstallatie. De 

jaarlijkse servicekosten zijn wel voor rekening van de SKB.  

 

Peuterspeelzaal 

In goed overleg met SKB is een subsidie-uitvoeringsovereenkomst voor de subsidie van 2011 

opgesteld. De subsidie is gebaseerd op de kosten van één peuterplaats in de peuterspeelzaal 

maal het aantal peuters op de peuterspeelzaal. Op basis van de werkelijke kosten per 

peuterplaats is gebleken dat de kosten voor de overhead voor de peuterspeelzaal van SKB 

boven het landelijk gemiddelde liggen.  In de subsidie-uitvoeringsovereenkomst is vastgelegd 

dat  deze kosten verlaagd moeten worden tot het gemiddelde bedrag.  

 

 3.33.33.33.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Huurovereenkomsten Ootje Tontel en BSO 

Op dit moment worden door de gemeente en SKB de mogelijkheden (voor beiden partijen, 

financieel en haalbaarheid) uitgezocht voor de verbouwing of afstoting van een gedeelte van 

Ootje Tontel. Dit gebeurd in nauw overleg met elkaar.   

 

3.43.43.43.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

• Door SKB dient een keuze gemaakt te worden wat zij wil met het gebruik van het 

gebouw Ootje Tontel.  

• In het eerste kwartaal 2012 dienen de  huurovereenkomsten en huurtarieven vastgesteld 

te worden.  

• Begin 2012 wordt de subsidie-uitvoeringsovereenkomst 2011 voor het 

peuterspeelzaalwerk geëvalueerd en er wordt een nieuwe overeenkomst voor 2012 

afgesloten.  
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Hoofdstuk 4 SportverenigingHoofdstuk 4 SportverenigingHoofdstuk 4 SportverenigingHoofdstuk 4 Sportvereniging Beemster Beemster Beemster Beemster    

    

4.14.14.14.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Er blijkt tussen gemeente Beemster en Sportvereniging Beemster (SV. Beemster) geen 

getekende huurovereenkomst voor het gebruik van de sportvelden te zijn. De oude 

huurovereenkomst moest herzien worden. In de nieuwe huurovereenkomst dienen de volgende 

punten meegenomen te worden; afmetingen complex, eigendom vaste materialen, nieuw 

huurtarief velden en zelfwerkzaamheid.  

Er was echter geen duidelijk overlegstructuur tussen SV Beemster en gemeente Beemster. Bij 

het verenigingsbestuur was het onduidelijk bij wie zij moesten zijn voor welk onderwerp. 

 

4.24.24.24.2    Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Communicatie 

Het contact tussen gemeente Beemster en SV. Beemster is niet slecht geweest. Echter SV. 

Beemster heeft wel altijd het gevoel gehad dat niet alle verenigingen op dezelfde manier 

behandeld werden. In gesprekken met het bestuur van SV. Beemster is aangegeven dat met 

alle verenigingen op dezelfde wijze wordt omgegaan. Dit zal ook nog eens in het nog  nader te 

formuleren accommocatiebeleid worden vastgelegd.   

Bij SV Beemster is duidelijk geworden bij wie zij moeten zijn met de vragen.  

 

Huurovereenkomst 

Het complex is ingemeten en alles is vastgelegd op tekeningen. Dit wordt als bijlage toegevoegd 

bij de huurovereenkomst. Daarnaast is in overleg met SV.Beemster het eigendom van de vaste 

materialen vastgesteld. Deze informatie wordt ook toegevoegd bij de huurovereenkomst.  

 

Handbal 

SV Beemster heeft de huur opgezegd van het handbalveld, maar traint nog wel op het veld.  Het 

handbalveld is een openbaar terrein. SV.Beemster is op de hoogte van de consequenties van 

het gebruik van een openbaarterrein.  Als er b.v. een andere groep actief is op het terrein heeft 

SVB geen voorgang. 

De ledenaantal van de handbalafdeling loopt terug. Op dit moment houdt SV.Beemster de 

handbalafdeling draaiende voor de leden die er nu zijn.  

 

4.34.34.34.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Het 1e concept huurovereenkomst is overhandigd aan SV. Beemster. Er zullen opmerkingen en 

aanvullingen worden gedaan door de vereniging. Het streven is om voor 1 januari 2012 de 

basis van de huurovereenkomst klaar te hebben. De huurovereenkomst kan dan ondertekend 

worden zodra de huurtarieven vastgesteld zijn.  

  

4.44.44.44.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

•••• De gemeente moet het huurtarievenbeleid vaststellen waarna de huurovereenkomst 

tussen gemeente Beemster en SV. Beemster definitief gemaakt kan worden. Planning 

is dat dit voor 1 januari 2012 gereed is. 

 

 

 

 

 

 

 



 10

Hoofdstuk 5 Stichting Sportpromotion & Voetbalvereniging Zuidoostbeemster Hoofdstuk 5 Stichting Sportpromotion & Voetbalvereniging Zuidoostbeemster Hoofdstuk 5 Stichting Sportpromotion & Voetbalvereniging Zuidoostbeemster Hoofdstuk 5 Stichting Sportpromotion & Voetbalvereniging Zuidoostbeemster     

    

5.15.15.15.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Een aantal jaren geleden is de voetbalvereniging Zuidoostbeemster (ZOB) verhuisd naar de 

Purmerenderweg te Zuidoostbeemster. Bij in gebruikname van het complex is een eenzijdige 

huurovereenkomst opgesteld. Deze is als concept naar de Stichting Sportpromotion (stichting) 

gestuurd. In verband een BTW-voordeel huurt de stichting het complex van de gemeente en 

vervolgens verhuurt de stichting het door aan ZOB.  

Naar aanleiding van het concept huurovereenkomst heeft de stichting een brief gestuurd met 

hierin de mededeling dat ze niet akkoord gaat met de overeenkomst. Een belangrijk argument 

was dat er niet verhuurd mocht worden aan derden. Voetbalschool Techniek maakt al een 

aantal jaren gebruik van de velden van ZOB. Dit is echter nooit aangevraagd of gemeld bij de 

gemeente. De stichting wil deze organisatie de mogelijkheid geven om gebruik te blijven maken 

van de voetbalvelden.  

Eind 2010 is er een gesprek geweest met de Stichting en ZOB om kennis te maken en te 

bekijken wat de knelpunten zijn van beide partijen. Tijdens dit gesprek zijn er hernieuwde 

afspraken gemaakt. Voor praktische zaken op het gebied van onderhoud sportcomplex is 

afgesproken dat men hierover direct met de TDBZ kon overleggen. Voor beleidsmatige en 

bestuurlijke aangelegenheden is de gemeente het aanspreekpunt. 

 

5.2 5.2 5.2 5.2     Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Communicatie 

14 september 2011 is er een overleg geweest tussen de gemeente, de stichting en ZOB. Er is 

door beide partijen de ontevredenheid uitgesproken dat er nog geen concept 

huurovereenkomst ligt. Naar aanleiding van het laatste overleg is een brief aan de stichting 

verstuurd waarin meerdere vragen zijn gesteld over de  verhuur aan derden en de financiële en 

bestuurlijke verhouding tussen de stichting en ZOB en de activiteiten van Voetbalschool 

Techniek. 

 

Bouwvergunning aanbouw kantine 

Voetbalvereniging ZOB heeft een bouwaanvraag ingediend om de kantine uit te breiden. 

Inmiddels is de bouwvergunning verleend. Het opstalrecht wordt uitgebreid, dat houdt in dat de 

hoogte van dit  bedrag  toeneemt. De notaris zorgt ervoor dat dit gegeven in de bestaande akte 

meegenomen wordt als toevoeging.  

 

Huurovereenkomst 

De nieuwe huurovereenkomst bevat een aantal lastige onderwerpen. Dit heeft alles te maken 

met de voetbalschool en de constructie van een stichting die ook huur vraagt aan de 

voetbalvereniging. Er is in september een brief verstuurd met vragen aan de stichting en ZOB 

om inzichtelijk te krijgen wat de relatie is tussen de verschillende partijen.  

Het gehele terrein is opgemeten, en alle vaste materialen zijn in een tekening weergegeven 

door de Technische Dienst. Als alle onduidelijkheden beantwoord zijn kan er een nieuw concept 

huurcontract worden opgesteld. 
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5.3 5.3 5.3 5.3     Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Relatie Stichting, voetbalvereniging ZOB en Voetbalschool Techniek 

De gemeente heeft nog geen antwoord ontvangen op de brief die in september is verstuurd. De 

antwoorden op deze  vragen zullen de basis zijn om te komen tot de opstelling van een juiste 

huurovereenkomst. De stichting heeft aangegeven eind november met een antwoord te komen.   

 

Ballenvangers/hekwerk 

ZOB heeft eind 2010 gevraagd of het mogelijk is om op het pupillenveld ballenvangers en 

hekwerk te plaatsen. Door miscommunicatie tussen de gemeente en de Technische Dienst zijn 

deze nog niet geplaatst. Bekeken wordt of er in 2011 nog  een budget is waar dit van 

gefinancierd kan worden.  

 

5.4 5.4 5.4 5.4     Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

Huurovereenkomst  

•••• Indien de gestelde vragen beantwoord zijn door ZOB en de Stichting, gaat de gemeente 

verder in gesprek met deze partijen om te komen tot een concept huurovereenkomst. 

•••• De gemeente moet het huurtarievenbeleid vaststellen waarna de huurovereenkomst 

tussen gemeente Beemster en Stichting Sportpromotion als eerste concept opgesteld 

kan worden. De zelfwerkzaamheid en het vaststellen van eigen materialen en de 

situatie rond voetbalschool zijn onderdelen die daarbij nog besproken moeten worden. 

Een ingangsdatum voor deze overeenkomst zal nog nader bepaald worden 
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Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk Hoofdstuk 6666 Algemene Speeltuin Vereniging De Spelemei Algemene Speeltuin Vereniging De Spelemei Algemene Speeltuin Vereniging De Spelemei Algemene Speeltuin Vereniging De Spelemei    

 

6.16.16.16.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Op verzoek van de gemeente is Algemene Speeltuinvereniging De Spelemei (De Spelemei) 

verhuisd van de Dirk Dekkerstraat naar het Middenpad in Zuidoostbeemster. Bij de 

besprekingen van de verhuizingen waren nog geen afspraken gemaakt omtrent de huur van de 

speeltuin en verenigingsgebouw en het beheer van de speeltuin. 

    

6.26.26.26.2    Wat is er de afgelopen maanden gWat is er de afgelopen maanden gWat is er de afgelopen maanden gWat is er de afgelopen maanden gebeurdebeurdebeurdebeurd????    

Communicatie 

De communicatie tussen het bestuur van De Spelemei en de gemeente is structureel en goed 

te noemen.  

Tijdens de verhuizing is regelmatig contact geweest om het bestuur te ondersteunen met 

allerlei praktische zaken.  

 

Nieuwbouw gebouw 

In het najaar 2010 werd geconstateerd  dat het ontwerp van het verenigingsgebouw voor de 

nieuwe speeltuin niet binnen het beschikbare  budget gerealiseerd zou kunnen worden. Na veel 

overleg met het bestuur van de Spelemei, TDBZ, architect en aannemers is er een ontwerp 

ontstaan dat binnen het budget bleef.  

Het bestuur van De Spelemei heeft in mei 2011 het gebouw in gebruik genomen. Op 7 oktober 

2011 is in samenwerking met de notaris  de huurovereenkomst getekend tussen het bestuur 

van de Spelemei en de gemeente. In deze overeenkomst staan tevens de afspraken over het 

onderhoud van het gebouw en speeltuin. 

 

Speeltuin 

In mei 2011 is de speeltuin feestelijk geopend. Het gehele seizoen is de speeltuin open 

geweest. Na een seizoen open blijken een aantal aanpassingen nodig te zijn. Hierbij moet 

gedacht worden aan b.v. een trappetje op de talud van de kabelbaan etc. De aanpassingen 

zullen in overleg met het bestuur binnenkort gerealiseerd worden. 

 

6.36.36.36.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Het bestuur van de Spelemei kan in het gebouw nog geen gebruik maken van gas. Dit komt 

omdat  de aansluiting van de nutsvoorzieningen in de nieuw te maken wijk ZOB I nog niet 

aanwezig is. De aansluitingen van de nutsvoorzieningen door de NUTS-bedrijven gaan niet vlot. 

De TDBZ doen er alles aan om zo snel mogelijk een gasaansluiting te krijgen. In de tussentijd 

wordt een tijdelijke oplossing gezocht. De speeltuin is in de wintermaanden dicht. Maar het 

gebouw wordt wel incidenteel gebruikt voor activiteiten. 

 

In de huidige subsidieverordening is opgenomen dat De Spelemei in aanmerking komt voor een 

subsidie voor de afschrijvingskosten van de speeltoestellen. Dit is nog gebaseerd op de situatie 

bij de oude locatie.  Sinds de verhuizing  is zij geen eigenaar meer van de speeltoestellen. De 

gemeente is verantwoordelijk voor het (groot) onderhoud van de speeltoestellen. In de 

subsidieverordening  wordt dit aangepast.  
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6.46.46.46.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

• Voor het gebouw van de Spelemei dient zo snel mogelijk een gasaansluiting 

gerealiseerd te worden. Er is afgesproken met het bestuur van de Spelemei dat in de 

tussentijd een tijdelijke voorziening gerealiseerd zal worden. 

• De subsidieverordening wordt in 2012 aangepast. Hierin wordt o.a. de  huidige situatie 

van het beheer van  de speeltoestellen verwerkt..  
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Hoofdstuk 7 VolkstuinenverenigingHoofdstuk 7 VolkstuinenverenigingHoofdstuk 7 VolkstuinenverenigingHoofdstuk 7 Volkstuinenvereniging Leeghwater Leeghwater Leeghwater Leeghwater    

 

7.17.17.17.1    GeschiedenisGeschiedenisGeschiedenisGeschiedenis    

Er heerste veel onrust bij het bestuur van de volkstuinenvereniging Leeghwater Er was angst 

voor het bestaansrecht van de locatie. Een tweede zorg van het bestuur van de vereniging was 

dat er een nieuwe huurovereenkomst werd aangekondigd. Men was bang voor een forse 

huurverhoging.  

    

7.27.27.27.2    Wat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurdWat is er de afgelopen maanden gebeurd????    

Communicatie 

Het onrustige gevoel bij het bestuur is met een positief gesprek weggehaald. Het bestaansrecht 

van de locatie is zeer duidelijk aangetoond. De locatie is in het bestemmingsplan goed geborgd. 

Er is geen contact meer geweest met het bestuur van de stichting. De gemeente is op de hoogte 

gebracht dat er een nieuw bestuur gekozen wordt. In het eerste gesprek is afgesproken dat 

contact wordt opgenomen zodra de nieuwe huurtarieven bekend  zijn.  

 

Huurovereenkomst 

De extreme huurverhoging zoals geïnterpreteerd door het bestuur van de volkstuinenvereniging  

uit de kadernota 2011, is niet geefectueerd door de gemeente. Een consequentie van het nog 

te formuleren accommodatiebeleid kan zijn dat er een nieuw tarievenbeleid komt die voor  een 

huurverhoging zou kunnen zorgen. Als dit zover zou zijn wordt er contact opgenomen met de 

volkstuinenvereniging om dit te bespreken..  

 

7.37.37.37.3    Huidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zakenHuidige stand van zaken    

Zodra het nieuwe bestuur zitting heeft genomen wordt met hen een afspraak gemaakt om de 

huidige stand van zaken door te nemen.  

 

7.47.47.47.4    Wat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan wordenWat moet er verder nog gedaan worden????    

Met het nieuwe bestuur zal in het eerste kwartaal van 2012 een gesprek worden gepland. 

Hierbij zal de huidige huurovereenkomst nogmaals worden besproken. Ook zullen de jaarcijfers 

van de vereniging inzichtelijk moeten worden gemaakt. Op deze manier ontstaat er een 

transparant overleg om gezamenlijk tot een nieuwe huurovereenkomst te komen. 
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Wat is er nog verder te meldenWat is er nog verder te meldenWat is er nog verder te meldenWat is er nog verder te melden    

In de eindrapportage van 12 juli 2011 is gemeld dat de Vereniging van Eigenaren (VVE) MFC 

hun eerste vergadering heeft belegd. Inmiddels hebben er twee vergaderingen plaatsgevonden 

en is de splitsingsakte klaar. Dit heeft voor de gemeente geen financiële consequenties 

opgeleverd. Wel veel meer duidelijkheid voor de gebruikers, gemeente en hun overleg. 

 

Vervolgens zijn tijdens de inventarisatie van de knelpunten op het gebied van 

accommodatiebeleid diverse signalen uit de samenleving binnengekomen over de facturatie 

naar verenigingen en instellingen die op zich lieten wachten. Met name gingen dit over de 

facturen die betrekking hadden op de nieuwe gymzaal in het MFC. Inmiddels is dit gerepareerd 

en heeft iedere gebruiker van de gymzaal in de afgelopen zomer hun facturen gekregen. Wel 

zijn er nog een aantal onduidelijkheden over de juistheid van de bedragen maar daar zijn wij 

mee met de betrokken gebruikers in onderhandeling. Dit betreft trouwens maar twee 

gebruikers en het gaat over kleine bedragen. 

 

De overige gemeentelijke gebouwen en sportcomplexen waarvoor facturen worden gestuurd 

naar gebruikers, hebben een achterstand opgelopen door moeilijkheden in de personele 

bezetting. Wij zijn op dit moment bezig om het op te lossen. De facturering van 2011 dient nog 

te geschieden en heeft onze prioriteit om niet weer met een ernstige achterstand te beginnen. 

 

 

 

 

 


