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Publiekssamenvatting 
In december 2014 is het subsidiebeleid vastgesteld. Afgesproken is dit te evalueren, zodra de effecten 

van het subsidiebeleid zichtbaar zijn. 2017 is het laatste jaar dat de afbouwregeling van toepassing is: 

een goed moment om te evalueren. 

 

Gevraagde besluit 
• Akkoord te gaan met het gewijzigde subsidiebeleid, inhoudende: 

Sport 

• Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00, met een minimum subsidie-          

bijdrage van € 750,-- per vereniging. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 is in 

combinatie met Kunst en Cultuur hiervoor € 87.000,-- opgenomen. 

• Alle jeugdleden tot 18 jaar die lid zijn van een Schager vereniging in aanmerking te laten komen 

voor de jeugdbijdrage. 

• Op de leeftijd van 18 jaar word je volgens de Nederlandse wetgeving als volwassen beschouwd. 

Voorgesteld wordt dit zo in stand te houden en de leeftijd niet te verhogen. 

• Het onderdeel van de huurtarieven nemen wij mee in het onderzoek naar harmonisatie van      

tarieven voor de binnensport. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 is hiervoor  

€ 75.000,-- opgenomen. 

• Voor wat betreft de aanvraagprocedure wordt gekeken of deze vereenvoudigd kan worden. 

• De Landelijke rijvereniging de vrije teugels (voor personen met een beperking) een vaste bijdrage 

ad. € 1.000,-- toekennen. 

Zorg, Welzijn en Jeugd 

• Verhoging van het bedrag voor de EHBO-verenigingen van € 500 naar € 1.500 (ophoging € 1.000 

per vereniging), ter dekking van de opleiding EHBO (basis en herhaling) en de samenwerking 

tussen de verschillende verenigingen versterken. 

• Vrijwilligers gratis gebruik laten maken van een training AED. 

• Het bedrag per jeugdvereniging verhogen met een substantieel afgerond bedrag. 

• Vergoeding van verkeerslessen van € 8 per leerling. 

Kunst en Cultuur 

• Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00 en het bedrag per vereniging 

substantieel verhogen naar een afgerond bedrag. Tijdens de raadsvergadering van 26 

september 2017 is in combinatie met Sport hiervoor € 87.000,-- opgenomen. 

• Muziekscholen: verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 137 naar €140. 

• Harmonie: bedrag per jeugdlid handhaven op € 200. 

• Als startkapitaal voor het instellen van een lokaal cultuurfonds een bedrag van € 200.000 

reserveren. Tijdens de raadsvergadering van 26 september 2017 is hiervoor éénmalig € 200.000,-- 

opgenomen. 
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• Skager AC(Esdege-Reigersdaal sociale-culturele activiteiten voor personen met een beperking 

een vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken. 

 

Aanleiding 
In december 2014 is het subsidiebeleid vastgesteld. Afgesproken is dit te evalueren, zodra de effecten 
van het subsidiebeleid zichtbaar zijn. 2017 is het laatste jaar dat de afbouwregeling van toepassing is: 
een goed moment om te evalueren.  

 

Belang 
Het belang is dat het subsidiebeleid voor verenigingen en instellingen toereikend is. 

 

Centrale vraag 
Dient het vastgestelde subsidiebeleid te worden aangepast?  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Deze evaluatie heeft inzicht gegeven in de gevolgen voor de verenigingen na harmonisatie en 
aanpassing van het subsidiebeleid 2014. 

 

Kader 
• Het subsidiebeleid (door u vastgesteld in december 2014) en de subsidieverordening geven ons 

de kaders voor het verlenen van subsidie. 
• Subsidieverordening 2015. De wijzigingen bij het vaststellen van de evaluatie vraagt om 

aanpassing van de subsidieverordening 2015. Dit wordt in een afzonderlijk voorstel verwerkt. 

 

Argumentatie 
• Om de verenigingen tegemoet te komen in de eerdere opgelegde bezuiniging het bedrag per 

jeugdlid te verhogen. 

• Alle leden tot 18 jaar die lid zijn van een schager vereniging in aanmerking laten komen voor een 

jeugdbijdrage. Hierbij geen uitzondering maken voor leden woonachtig buiten de gemeente 

Schagen. 

• Voor mensen met een kleine beurs het mogelijk maken om deel te nemen aan activiteiten van 

een vereniging door middel van het kind/ouderenpakket. 

• Het is van belang dat er voldoende mensen beschikken over een AED-diploma omdat landelijk is 

gebleken dat vele levens hierdoor zijn gered. 

• Wij willen de verkeersveiligheid vergroten door kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs deel te 

laten nemen aan verkeerslessen. 

• Het instellen van een lokaal cultuurfonds Schagen draagt bij aan de ontwikkeling en 

bewustwording op cultureel gebied. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Voordat wij met de evaluatie van het beleid aan de slag gingen hebben wij het te volgen proces van 
de evaluatie afgestemd met de 3 adviesraden in de gemeente: de Wmo-adviesraad (WAS), de 
SportAdviesRaad (SARS) en de Kunst en CultuurAdviesraad (KCARS). 
Ook hebben wij de commissie Samenleving gevraagd aanvullende kaders te geven voor de 
opdracht.  
 

Adviesraden 

Dit voorstel is voor advies aan de drie adviesraden gezonden. De Wmo-adviesraad, Sportadviesraad 
en de Kunst en CultuurAdviesraad hebben positief geadviseerd op onze voorstellen. Er zijn een aantal 
aandachtpunten aangegeven, welke wij in overleg met elkaar oppakken.  
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Financiële consequenties 

 
Voorstel Kosten structureel Kosten incidenteel 

Cultuurfonds  kunst en cultuur  € 200.000 

Jeugdleden sport € 34.000  

Jeugdleden cultuur € 2.000  

Garantie minimum subsidie € 750 € 6.000  

Activiteiten doelgroep met een 
beperking € 3.500 

 

Jeugdverenigingen € 5.000  

AED € 22.500  

EHBO € 8.000  

Verkeerslessen € 6.000  

Totaal € 87.000 € 200.000 

 

Dekking: 
Instellen van een cultuurfonds : € 200.000, ten laste van overschot sociaal domein 2016 
Verhoging subsidies: structureel € 87.000 opgenomen in de begroting 2018. 

 

Communicatie van het besluit 
• Het besluit publiceren. 

 

Realisatie van het besluit 
• Na vaststelling de besluiten uitvoeren met ingang van 1 januari 2018 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

• Raadsbesluit 17.064735 

• WAS-advies 

• KCARS advies 

• SARS advies 

• Uitwerking bijeenkomsten evaluatie subsidiebeleid juni 2017 
 

 


