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Criterium Vragenhalfuur
Het onderwerp is actueel en politiek relevant. Het onderwerp is niet op andere wijze reeds geagendeerd. Het antwoord kan
terstond worden gegeven.
Naam en fractie:
Datum raadsvergadering:
Onderwerp:

Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform
17 februari 2021
Brand Wiggershuis Scouting Olav

Vragen ingediend als Vragenhalfuur vragen, afhandeling als schriftelijke vragen art 33 RvO.

Inleiding
Donderdagochtend 11 februari is er brand uitgebroken in het Wiggershuis van Scouting Olav, gelegen aan de IJsselmeerweg
in Naarden. Het clubgebouw, dat op gemeentegrond is gelegen, en de boten die daarin lagen moeten als verloren worden
beschouwd. Naar verluid is de schade aan het pand verzekerd (herbouwwaarde), maar geldt dat niet voor de inventaris
waaronder een aantal boten. Onze fractie heeft hierover de volgende vragen.
Vraag 1
Is al duidelijk wat de oorzaak van de brand en de omvang van de schade is?
Antwoord
De oorzaak van de brand is nog niet achterhaald. Het is zeer de vraag of dit ooit nog duidelijk gaat worden. De omvang van de
schade is op dit moment ook nog niet helemaal duidelijk. Het clubgebouw is in vlammen opgegaan. Op dit moment wordt
onderzocht of de fundering nog bruikbaar is. In het gebouw bevonden zich drie boten, tuigage, masten en een tent, die
verloren zijn gegaan. Daarnaast was sprake van andere inventaris. Er vindt nu nog een inventarisatie plaats om zo exact
mogelijk te kunnen vaststellen wat de schade is. Het is in dit stadium niet mogelijk om aan de schade een bedrag te koppelen.
Vraag 2
De scouting vertegenwoordigt een belangrijke functie binnen de gemeente en zoals gezegd is het Wiggershuis gelegen op
gemeentegrond. In hoeverre kan en wil de gemeente organisatorisch danwel financieel de helpende hand bieden, zodat de
scouting snel weer een nieuw clubgebouw heeft?
Antwoord
Vanaf het moment van de brand zijn we in contact gebleven met de voorzitter van Scouting Olav. De brand is een harde klap
voor de vereniging en we vinden het belangrijk om onze betrokkenheid te tonen en te bespreken welke rol wij kunnen
vervullen bij het oplossen van problemen die zich nu voordoen. Scouting Olav gaat voortvarend te werk om ervoor te zorgen
dat de opkomsten hervat kunnen worden en het vaarseizoen door kan gaan. Zo is een crowdfunding-actie gestart die tot nu
toe € 39.000,- heeft opgebracht. Cruciaal is uiteraard wat de uitkering van de verzekering wordt. Hierover is nu nog geen
duidelijkheid. O.a. omdat de oorzaak van de brand niet duidelijk is, wordt door de verzekeringsmaatschappij een zorgvuldig
onderzoek gedaan. Ook is de inventarisatie van de in het clubgebouw aanwezige inventaris een tijdrovende aangelegenheid.
De bijdrage die we als gemeente op dit moment kunnen leveren bestaat uit het snel handelen bij het adviseren over en
afhandelen van vergunningaanvragen. Dit betreft bijvoorbeeld de vergunning voor de sloop van het afgebrande gebouw en
de vergunning voor de tijdelijke voorziening die Scouting Olav wil realiseren als locatie voor de opkomsten. We onderhouden
nauw contact met de vereniging, zodat we kunnen waarborgen dat de vaart erin blijft voor het realiseren van deze stappen.
Daarnaast blijven we met elkaar in gesprek, zodat we, als duidelijker is wat Scouting Olav nodig heeft om weer goed op te
kunnen starten, met elkaar kunnen overleggen op welke manier wij de helpende hand kunnen bieden.
Vraag 3
In het kader van de vaarverbinding als onderdeel van het gebiedsprogramma ‘Naarden buiten de vesting’, was het de
bedoeling dat het clubgebouw zou worden verplaatst. Hiervoor was naar wij begrepen ook een budget gereserveerd. Zijn
deze gelden nog in te zetten, of zijn die vervallen bij het niet doorgaan van de vaarverbinding?
Antwoord
Er was binnen het project Nieuwe Vaarverbinding een budget gereserveerd. Door de afschaling van het gebiedsprogramma
Naarden buiten de Vesting is dit project komen te vervallen. Daarmee is ook het gereserveerde budget komen te vervallen.
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Vraag 4
Scouting Olav heeft de afgelopen periode i.t.t. bijv. sportclubs geen subsidie ontvangen. Ziet het college mogelijkheden om
deze en mogelijk ook andere scoutingverenigingen d.m.v. subsidie te ondersteunen?
Antwoord
Sinds het ontstaan van de gemeente Gooise Meren is geen subsidie aan scoutingverenigingen verleend. Maar ook in de
periode direct voor de fusie was dit niet het geval. De verklaring hiervoor is dat deze verenigingen doorgaans over voldoende
eigen vermogen of over toereikende inkomstenbronnen beschikten. Er zijn geen aanwijzingen dat er momenteel sprake is
van scoutingverenigingen die subsidie nodig hebben om hun waardevolle rol binnen onze samenleving te blijven vervullen.

