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1. De inrichting ten behoeve van de basisscholen,  

2. De inrichting ten behoeve van de sportverenigingen, en  

3. De Koggenhal.     

 

 

 

 

DATUM  16 december 2020 

AGENDAPUNT  2.03.02 en 3.06.02 

ONDERWERP  Inrichting gemeentelijke sportzalen 

PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma II: Welzijn & Zorg 

Sport, recreatie en sportaccommodaties 

ZAAKNUMMER  ZK19001336 

AANLEIDING  Koggenland wil een prettige gemeente zijn om in te wonen. Zij investeert daartoe onder 

meer in de sportvoorzieningen waardoor inwoners de mogelijkheid hebben veilig en 

voldoende te kunnen bewegen.  In het verlengde daarvan is enkele maanden geleden het 

Lokale Sportakkoord ondertekend, zijn we inmiddels een JOGG-gemeente, is een 

sportregisseur aangesteld en is de Sportraad Koggenland opgericht.  

Sport kent vele voordelen zoals bijvoorbeeld vermindering van overgewicht, een beter 

leereffect en het onderhouden van sociale contacten. Bovendien worden door het sporten 

stresshormonen afgevoerd.  

Sporten heeft dus een positief effect op het welbevinden van de inwoners. 

 

Om goed te kunnen sporten is het niet alleen voor schoolkinderen van belang dat het juiste 

materiaal beschikbaar is en dat nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan, maar dat 

geldt ook voor de andere inwoners. Iedere Koggenlander dient de mogelijkheid te hebben 

aan de slag te gaan met de fysieke, mentale en technische onderdelen van sportbeoefening. 

  

Inrichting van de sportzalen: 

De inrichting van de verschillende sportzalen binnen onze gemeente verschilt onderling 

aanzienlijk. Dat is in de loop der jaren zo gegroeid, maar dat is een onwenselijke situatie. 

Eenduidigheid voor alle sportzalen vereist.  

Bovendien is er tot op heden structureel niet voldoende begroot voor de inrichting van de 

sportzalen en het reguliere onderhoud daarvan. 

Om deze redenen is nu voor alle gemeentelijke sportzalen in beeld gebracht welke 

materialen aanwezig zijn en welke nodig zijn om in die betreffende zaal te kunnen 

sporten. Opvolgend is bezien welke stappen gezet moeten worden om de inrichting van de 

zalen te harmoniseren. 

Voor een duidelijk beeld wordt dit voorstel opgesplitst in drie delen: 
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ONDERBOUWING/ARGUMENTEN 

1. De inrichting ten behoeve van de basisscholen.  

De basisscholen maken voor hun gymnastiekonderwijs gebruik van de gemeentelijke 

sportzalen. De gemeente is op grond van de verordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs verantwoordelijk voor de inrichting van het bewegingsonderwijs. 

Als richtlijn voor de inrichting van de sportzalen geldt de basisinventarislijst van de KVLO 

(Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding). Dit is de vakvereniging voor 

docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding én combinatiefunctionarissen onderwijs 

en sport.  

De gemeente beschikt over acht sportzalen. Om in alle sportzalen aan de KVLO norm te 

gaan voldoen dient eenmalig een bedrag van € 60.000 beschikbaar te zijn. 

 

2. De inrichting ten behoeve van de sportverenigingen.  

De sportverenigingen kunnen gebruik maken van de standaard in de sportzaal aanwezige 

materialen voor het basisonderwijs. Daarnaast hebben zij echter vaak nog specifieke 

materialen nodig, zoals bijvoorbeeld judomatten, evenwichtsbalk en dergelijke. Deze zijn 

niet standaard in iedere sportzaal aanwezig.  

Om die reden is ten behoeve van dit advies in kaart gebracht welke sportverenigingen 

gebruik maken van onze sportzalen en welke specifieke materialen zij nodig hebben om 

hun sport te kunnen beoefenen. Daarna in alle sportzalen geïnventariseerd welke 

specifieke materialen voor de verenigingen momenteel al aanwezig zijn, wat de staat van 

onderhoud daarvan is en welke materialen aangevuld zouden moeten worden.  

Om alle zalen te harmoniseren blijkt eenmalig een bedrag van € 71.000 benodigd.  

 

3. De inrichting van de Koggenhal. 

KADER  Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Gemeente Koggenland 2015. 

WIJ STELLEN VOOR  1. In te stemmen met het vormen van een onderhoudsvoorziening voor 

sportmaterialen waarmee de kosten voor het onderhoud van sportmaterialen 

over meerdere jaren worden geëgaliseerd.  

2. Eenmalig voor 2020, naast de reeds toegekende € 135.000 in de begroting van 

2020, ook een extra bedrag van € 28.000 beschikbaar te stellen voor het 

onderhoud en aanschaf van sportmaterialen in alle sportzalen.  

3. Structureel € 32.500 extra beschikbaar te stellen in de Kadernota van 2021 voor 

het onderhoud en aanschaf van sportmaterialen in alle sportzalen.  

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 1. De inrichting van de verschillende sportzalen harmoniseren zodat vergelijkbare 

zalen over dezelfde inrichting beschikken.  

2. Structureel voldoende begroten om de inrichting van de sportzalen veilig en op peil 

te kunnen houden.  

ONDERBOUWING   
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De inrichting van de Koggenhal staat weliswaar los van de inrichting van de overige 

sportzalen, maar in het verlengde van de inrichting van de overige sportzalen dient echter 

ook hier te worden gesteld dat de inrichting t.b.v. het basisonderwijs en de verhuur aan 

sportverenigingen in de Koggenhal niet geheel op peil is. Ook hier is geïnventariseerd wat 

de kosten zijn om dat op het vereiste basispeil te krijgen voor wat betreft inrichting en 

onderhoud. Het blijkt te gaan om een (eenmalig) bedrag van € 32.000. 

 

Overzicht van de diverse kosten 

Eenmalige kosten: 
 

 

Inrichting sportzalen t.b.v. het basisonderwijs 60.000 

Inrichting sportzalen t.b.v. de verenigingen 71.000 

Inrichting Koggenhal 32.000 

Totaal 163.000 

Reeds opgenomen in begroting 2020 135.000 

Raadsvoorstel voor een bedrag van  28.000 

  

 

Het op peil houden van de inventaris van de sportzalen en de Koggenhal. 

Tot op heden is jaarlijks ook onvoldoende begroot om de inventaris van de diverse 

sportzalen op peil te houden.  

Om te blijven voldoen aan de KVLO normen zou voor alle sportzalen gezamenlijk jaarlijks 

een bedrag van € 92.500 beschikbaar moeten zijn. In de begroting is 2020 is daarvoor 

echter een bedrag opgenomen van € 60.000. In de kadernota 2021 wordt dit bedrag 

verhoogd met € 32.500.  

 

 

 

 

KANTTEKENINGEN  Naast hetgeen in dit advies is vermeld zijn er, met name voor de Koggenhal, ook materialen 

die zich niet lenen voor het opnemen in een onderhoudsvoorziening. Te denken valt dan 

bijvoorbeeld aan de podiumelementen, de afdekvloer, de muziekinstallatie, de 

schrobmachine, het elektronisch scorebord, de boarding en het springkussen.  

Indien deze materialen vervangen moeten worden, zal daarvoor een apart verzoek worden 

ingediend.  

FINANCIËN  In de begroting 2020 is voor aanschaf en onderhoud materialen/inventaris een bedrag van  

€ 135.000 opgenomen. Volgens bovenstaande tabel is er echter € 163.000 benodigd. Het 

verschil ad € 28.000 dient nog beschikbaar te worden gesteld. 

  

Daarnaast dient het structureel in de begroting opgenomen bedrag te worden verhoogd. 

Momenteel bedraagt dit € 60.000. Dit bedrag zou moeten worden verhoogd tot € 92.500. 

In de kadernota 2021 wordt rekening gehouden met deze verhoging van € 32.500. 
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Datum college: 26 november 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

MOGELIJKHEDEN  

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 geen 

COMMUNICATIE  n.v.t. 

VERVOLG  n.v.t. 

BIJLAGEN   


