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Geachte mevrouw Tauber, 
 
In deze brief vindt u de antwoorden op de vragen die u op 26 oktober 2022 heeft gesteld. 
 
Vraag 1 

Bent u het met ons eens dat bewegingsonderwijs gewenst is voor alle scholieren in onze 

gemeente en dat dit onderwijs optimaal aangeboden moet kunnen worden? 

Antwoord 1 

Het college is het met u eens dat bewegingsonderwijs voor alle scholieren gewenst is, het is 

overigens ook een wettelijke taak om daar in te voorzien. Bij het faciliteren van het 

bewegingsonderwijs kent de gemeente de beperkingen van bestaande 

voorzieningen/accommodaties en de financiële keuzes die moeten worden gemaakt bij de 

uitvoering van een groot aantal wettelijke taken. Daardoor is het niet altijd mogelijk om het  

bewegingsonderwijs in optimale vorm aan te bieden.  

Vraag 2 

Bent u het met ons eens dat de schoolleerlingen die gebruik maken van de 

sportvoorzieningen in de gemeente veilige en betrouwbare materialen verdienen ?  

Antwoord 2 

Het college is het met u eens dat schoolleerlingen die gebruik maken van de 

sportvoorzieningen in Castricum veilige en betrouwbare materialen verdienen. Het is echter 

niet altijd mogelijk om snel een vervanging of reparatie tot stand te brengen. Duidelijke 

communicatie daarover is belangrijk. 

Vraag 3 

Kunt u ons informeren over wie daar verantwoordelijk voor is ? 

Antwoord 3 

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen losse en vaste inventaris van 

sportaccommodaties. De losse inventaris, matten, gymtoestellen, etc. zijn de 

verantwoordelijkheid van Holland Sport. Voor de vaste inventaris, wandrekken, ringenstelsel, 

etc. is de gemeente verantwoordelijk. De aanschaf van het zogenaamde klein materiaal 
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(ballen, linten, knotsen, etc.) is abusievelijk niet meegenomen in de aanbesteding van de 

binnensport accommodaties in Castricum en Heiloo. Om dit op te lossen hebben de 

gemeenten de verantwoordelijkheid daarvoor op zich genomen. Dit gaat om een paar 

honderd euro per zaal per jaar.    

Vraag 4 

Bij wie ligt momenteel de verantwoording voor de aanschaf van deze materialen? 

Antwoord 4 

Zie antwoord op vraag 3. 

Vraag 5  

Wie betaalt de rekening voor deze materialen? En is dat volgens het contract? 

Antwoord 5 

Zie antwoord op vraag 3. 

Vraag 6 

Wat is het meerjarenbeleidsplan met betrekking tot de inventaris voor de 

sportaccommodaties? 

Antwoord 6 

Het onderhoud en de vervanging van de inventaris wordt per jaar door keuringen 

gemonitord. Holland Sport is verplicht die keuringen jaarlijks uit te voeren. Op basis van die 

keuringen wordt bepaald wat er moet worden gerepareerd of vervangen. Als het vaste 

inventaris betreft treedt Holland Sport daarover in contact met de gemeente. Voor het klein 

materiaal wordt per schooljaar door gymdocenten geïnventariseerd wat er moet worden 

vervangen of aangeschaft. In overleg met de gemeente wordt dat besteld en betaald.  

Vraag 7 

Hoe denkt u dit communicatieprobleem te kunnen verbeteren? 

Antwoord 7  

Het college is, onder andere naar aanleiding van deze vragen over de communicatie in 

overleg getreden met Holland Sport. Het is belangrijk om voor de gebruikers duidelijkheid te 

verschaffen wie waarvoor verantwoordelijk is. Holland Sport is gevraagd de scholen 

daarover te informeren. 

Vraag 8  

Hoe denkt u te gaan bewerkstelligen dat benodigde materialen aanwezig zijn en op de juiste 

manier worden onderhouden en gekeurd? 
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Antwoord 8 

Ten aanzien van het klein materiaal is nu duidelijk dat de gemeente die kosten draagt. 

Holland Sport is verantwoordelijk voor de losse inventaris. De gemeente draagt die 

verantwoordelijkheid voor de vaste inventaris. De losse en vaste inventaris wordt jaarlijks 

gekeurd. Aan de hand van die keuring wordt bepaald wat moet worden vervangen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Castricum, 

De heer W. van Twuijver De heer drs. A. Mans 
secretaris burgemeester 


