Uitwerking bjieenkomsten evaluatie subsidiebeleid juni 2017
Aanpassing subsidiebeleid
In juni zijn er per cluster (sport, zorg en welzijn, kunst en cultuur) bijeenkomsten geweest voor alle
verenigingen. Deze hebben ons inzicht gegeven in de gevolgen van het vastgestelde beleid. Dit zijn de
signalen die naar voren zijn gekomen:

Signalen vanuit Sport:
•

•
•

•
•
•
•

De gevolgen van de bezuinigingen en de harmonisatie van beleid heeft geleid tot een contributie
verhoging en het interen op de reserves van de verenigingen; Het bedrag ad. € 23,50 per jeugdlid
is niet voldoende om dit op te vangen.
Aandacht wordt gevraagd om een en ander betaalbaar te houden voor mensen met een
mindere beurs.
Waarom geen subsidie voor jeugdleden tot 18 jaar die woonachtig zijn buiten de gemeente
Schagen? Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de verenigingen en we moeten het
toejuichten dat kinderen uit andere gemeente in de gemeente Schagen willen sporten;
Waarom is de leeftijd als jeugdlid op 18 jaar gesteld?
De huurtarieven van de binnensportaccommodaties zijn drastisch gestegen.
De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier verbeteren en eenvoudiger maken.
Er wordt aandacht gevraagd voor personen met een beperking die ook een sport beoefenen.

Reactie op signalen:
•
•
•
•
•
•
•
•

68 sportverenigingen hebben een uitnodiging ontvangen. 14 verenigingen hebben gehoor
gegeven aan de uitnodiging.
De gegevens die bij ons ter beschikking zijn laten zien dat de contributies over de afgelopen 3 jaar
niet of nauwelijks zijn gestegen.
Diverse verenigingen hebben creatieve oplossingen bedacht om de gevolgen van het
subsidiebeleid richting toekomst op te vangen.
Wij zijn het eens met uw stelling dat jeugdleden woonachtig buiten de gemeente Schagen welke
gebruik maken van een vereniging gevestigd in Schagen erbij horen.
De bonden hanteert de leeftijdsgrens van de jeugd op 18 jaar.
De gegevens waar wij over beschikken laten niet zien dat de huren voor de binnensport drastisch
zijn verhoogd.
Voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk een beroep te doen op het kindpakket en/of
ouderenpakket.
Wij zullen de aanvraagprocedure met een aantal gebruikers oppakken om te kijken of dit is te
vereenvoudigen.

Voorstel voor aanpassing:
-

Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00, met een minimum
subsidiebijdrage van € 750,-- per vereniging.
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 wordt 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.
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.

Signalen vanuit Zorg en Welzijn en Jeugd
•

•
•
•
•

De ouderenverenigingen spreken hun reserves aan en er worden minder activiteiten
georganiseerd; De deelname neemt af wanneer er een contributieverhoging of een hogere
eigenbijdrage wordt gevraagd voor activiteiten.
De afdelingen van de Zonnebloem brengen huisbezoeken aan ouderen. Er is geen geld meer over
om de vrijwilligers iets te bieden.
Het aantal cursisten zal verminderen, terwijl er nu al een gebrek is aan cursisten, wanneer EHBOverenigingen het cursusgeld verhogen.
Op basis van het 6 minutenbeleid vinden wij het belangrijk dat er voldoende mensen over een
AED-diploma beschikken.
De jeugdraden en hobbyclubs kunnen minder activiteiten ontplooien. Dit is in tegenstelling met het

•
•

vastgestelde beleid waarbij wordt ingezet op de jeugd.
Belangrijk is dat het basisonderwijs in groep 8 deelneemt aan de verkeerslessen.
Het is een verplichting verkeersregelaars in te zetten bij evenementen, terwijl wij daar geen
compensatie voor krijgen.

Reactie op signalen:
-

-

-

-

Bij de cluster Zorg en Welzijn hebben 47 verenigingen een uitnodiging ontvangen.10 verenigingen
hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging.
Ouderen met een laag inkomen kunnen met ingang van 1 januari 2018 een beroep doen op het
ouderenpakket.
Wij realiseren ons dat de Zonnebloem een belangrijke functie vervult in het kader van de
eenzaamheid. Op dit terrein kan een samenwerking tot stand komen met Wonen Plus Welzijn, ook
in relatie met Noordkopvoorelkaar.
Het is van belang dat er voldoende personen in het bezit zijn van een EHBO diploma, omdat deze
ook bij evenementen worden ingezet.
Om over voldoende mensen met een AED diploma te beschikken zal een gratis cursus een
stimulerende werking hebben. Landelijke resultaten hebben aangetoond dat bij een tijdige
reanimatie vele levens worden gered.
Het vastgestelde subsidiebeleid is inderdaad gericht op de jeugd. Wij zijn het er dan ook mee eens
dat wij de jeugdraden en de hobbyclub tegemoet moeten komen, zodat ze spelenderwijs hun
creativiteit verder kunnen ontwikkelen.
Om de verkeersveiligheid te vergroten zijn wij het ermee eens dat het belangrijk is dat de kinderen
uit groep 8 van het basisonderwijs deelnemen aan de verkeerslessen.
Geadviseerd wordt de dat de verkeersregelaars een vergoeding in rekening brengen bij de
organisators van het evenement.

Voorstel voor aanpassing:
-

-

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 (zie overzicht
hieronder).
Vergoeding van verkeerslessen van € 8 per leerling.

Signalen vanuit Kunst en Cultuur:
•

•

•
•
•
•

De gevolgen van de bezuinigingen en de harmonisatie van beleid heeft geleid tot een contributie
verhoging en het interen op de reserves van de verenigingen; Het bedrag ad. € 23,50 per jeugdlid
is niet voldoende om dit op te vangen.
Waarom geen subsidie voor jeugdleden tot 18 jaar die woonachtig zijn buiten de gemeente
Schagen? Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de verenigingen en we moeten het
toejuichen dat kinderen uit andere gemeenten in de gemeente Schagen willen deelnemen aan
kunst en cultuur.
Aandacht wordt gevraagd om een en ander betaalbaar te houden voor mensen met een
mindere beurs.
De cultuursector heeft ook behoorlijk in moeten leveren als gevolg van de bezuinigingen en de
harmonisatie van beleid. Waarom niet overgaan tot het instellen van lokaal cultuurfonds?
De aanvraagprocedure en het aanvraagformulier verbeteren en eenvoudiger maken.
Er wordt aandacht gevraagd voor personen met een beperking die ook activiteiten ontplooien op
het gebied van kunst en cultuur.

Reactie op signalen:
•
•
•
•
•
•

Voor de cluster Kunst en Cultuur en Jeugd zijn 35 verenigingen uitgenodigd en de opkomst voor
deze avond waren 25 verenigingen.
Diverse verenigingen hebben creatieve oplossingen bedacht om de gevolgen van het
subsidiebeleid richting toekomst op te vangen.
Wij zijn het eens met uw stelling dat jeugdleden woonachtig buiten de gemeente Schagen die
gebruik maken van een vereniging gevestigd in Schagen erbij horen.
Voor mensen met een kleine beurs is het mogelijk een beroep te doen op het kindpakket en/of
ouderenpakket.
Instellen van een lokaal cultuurfonds Schagen en dit lokaal bestuurlijk inbedden, waarbij de KCARS
een adviserende rol speelt.
Wij zullen de aanvraagprocedure met een aantal gebruikers oppakken om te kijken of dit is te

vereenvoudigen.

Voorstel voor aanpassing:
-

Verhoging van het bedrag per jeugdlid van € 23,50 naar € 30,00 en het bedrag per vereniging
substantieel verhogen naar een afgerond bedrag.
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.
Skager AC(Esdege-Reigersdaal sociale-culturele activiteiten voor personen met een beperking een
vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken.

Aanpassing van de subsidieverordening op de punten:
-

Aanpassing termijnen voor de aanvraag;
Geen onderscheid te maken of jeugdleden uit de gemeente Schagen komen of buiten de
gemeente. Alle jeugdleden tot 18 jaar die lid zijn van een Schager vereniging in aanmerking te
laten komen voor de jeugdbijdrage.

Onderzoek tarieven binnensport
Bij de bijeenkomst voor het cluster sport is veelvuldig naar voren gekomen dat de sportaccommodaties
ieder een eigen huurtarief voor de binnensport hanteren. Er wordt op dit moment een onderzoek
gedaan naar de tarieven, als opmaat voor harmonisatie.
Vooruitlopend op de evaluatie van het accommodatiebeleid heeft de raad al een bedrag
beschikbaar gesteld van € 75.000, dat wordt ingezet voor de harmonisatie van de tarieven.

Financiële consequenties
Voorstel
Cultuurfonds kunst en cultuur
Jeugdleden sport
Jeugdleden cultuur
Garantie minimum subsidie € 750
Activiteiten doelgroep met een
beperking
Jeugdverenigingen
AED
EHBO
Verkeerslessen
Totaal

Kosten structureel

Kosten incidenteel
€ 200.000

€ 34.000
€ 2.000
€ 6.000
€ 3.500
€ 5.000
€ 22.500
€ 8.000
€ 6.000
€ 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.

