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Geachte leden van de gemeenteraad, 

In de sessie van de raad van 29 maart j.1. is de nota "Uitwerking exploitatie en beheer 
sociaal culturele accommodaties, 201 2.0003829" besproken. 
In deze sessie is door de heer Spijker (Een Haarlemmermeer) de volgende vraag gesteld: 
" Tijdens de rondleiding onder de ontbrekende dorpshuizen, kwam ik in contact met mijnheer 
Enfhoven van de Stichting Sociaal Cultureel Centrum Buitenkaag. Het is een autonome 
organisatie, maar zij hebben een probleem. Twee jaar geleden heeft de stichting het beheer 
van de gymzaal van de katholieke school overgenomen. De leerlingen komen hier hun 
gymlessen volgen. Nu kan de school niet meer betalen voor deze ruimte en komt de 
stichting in problemen met de gymzaal. De heer Enthoven is al twee jaar bezig om de 
gemeente benaderen voor een concrete oplossing. Wij willen graag de wethouder vragen 
om dit probleem eens nader te bestuderen". 

In een brief van 19 september j.1. stelt de stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag, naar 
aanleiding van 'Gemeenteraad fietst' d.d. 17 september, de kwestie van het beheer van de 
gymzaal ook aan de orde. Het betreft in feite een zaak van onderwijshuisvesting en welzijn 
(dorpshuizen). De kleine basisschool St.Willibrordus in Buitenkaag maakt gedurende een 
zeer beperkt aantal uren gebruik van het gymnastieklokaal. 
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum Kaag is eigenaar van het aan het gymnastieklokaal 
aangebouwde dorpshuis "De Ontmoeting". Met hen zijn in het verleden afspraken gemaakt 
over de verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud van het gymnastieklokaal. Deze 
afspraken staan nu ter discussie. 

Voor de toekomst is een aantal aspecten van belang: o.a. het uitvoeringsbeleid ten aanzien 
van dorpshuizen1 sociaal-culturele accommodaties is aan de orde. r a  i P S C :  
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In zijn algemeenheid speelt ook het "kernenbeleid" voor wat betreft het wenselijke 
voorzieningenniveau in de kleine kernen. 
Dat laatste speelt ook een rol bij het handhaven van de school en in deze meer specifiek het 
ter beschikking hebben van een 'eigen' gymnastiekvoorziening. 
De gescheiden eigendomssituatie en de specifieke regelgeving omtrent de 
verantwoordelijkheid voor onderhoud tussen gemeente en schoolbestuur, maken het geheel 
extra gecompliceerd. 

Wij streven er naar om in het laatste kwartaal van 2012 een standpunt in te nemen de 
instandhouding van het gymnastieklokaal in Buitenkaag en de consequenties die daaraan 
verbonden zijn. Betrokken partijen, het schoolbestuur en het bestuur van de Stichting, zullen 
we in oktober uitnodigen voor nader overleg. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de geme 
de secretaris 
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