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PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 
 

 
 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 

 
   

 
 

 

Onderwerp: Verbouwing Dorpshuis Phoenix 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl Nog aan te maken voor krediet, FCL 66100103, ECL 73000 (afschrijving) en 74000 

(rente). 

 

 

Structureel  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investeringsbedrag   € 50.000,- 

Afschrijvingstermijn  20 

-  



 

 

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) 1,25 2,50 2,50 2,50 

Kapitaallasten (rente 0,9%) 0,23 0,43 0,41 0,38 

Overige) exploitatielasten -  -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 1,48 2,93 2,91 2,88 

-  

Algemene toelichting 

In april 2018 is het dorpsplan van Schaijk uitgebracht door 
Stichting Natuurlijk Schaijk. Hierin zijn een aantal ambities 
en acties benoemd waaronder de ambitie om een centrale 
ontmoetingsplek te creëren. Uitgangspunt is daarbij dat het 
huidige dorpshuis De Phoenix qua functioneren en 
beschikbare faciliteiten zo gaat veranderen dat het als die 
nieuwe centrale ontmoetingsplek kan fungeren. 
 

Momenteel wordt er een plan van eisen opgesteld door een 
vertegenwoordiging van meerdere betrokkenen uit de 
samenleving van Schaijk. Op basis van dit plan van eisen 
zal de voorbereiding van de verbouwing gestart worden. 
De verwachting is dat dit hiervoor in 2023 de eerste kosten 
gemaakt worden, zoals de kosten van de architect. Om die 
reden is een voorbereidingskrediet gewenst.  
 
We hebben het maximale bedrag aangevraagd. Mogelijk valt 
dit bedrag in werkelijkheid lager uit omdat we in willen 
zetten op cofinanciering (project is aangemeld als Regio 
Deal). Mocht er budget over blijven, dan vloeit dit terug in 
de algemene middelen.  
 

  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

Deze verbouwing draagt bij aan de doelstellingen uit het 
bestuursakkoord, uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma: 
 

• De dorpshuizen en multifunctionele 
accommodaties (MFA’s) worden optimaal benut 
voor ontmoeting en het elkaar leren kennen. 
Betaalde en onbetaalde professionals en 
vrijwilligers werken er samen in activiteiten, 
waardoor meer inwoners elkaar ontmoeten in 
deze gebouwen. 

 

 

 

 


