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Amendement voor de raadsvergadering van

Agendapunt 10 : begroting 2023

Onderwerp : 5.6 Evenementen

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 8 november 2022;

Overwegende dat:

» Doelstelling en resultaten blanco zijn in de begroting op pag. 50 (pdf);
« Er naast de economische impact die evenementen met zich mee kunnen brengen er 

ook sociale en culturele aspecten zijn;
» De kernbegrippen ‘sociale impact' en evenementen met elkaar samen hangen;
» De uitvoer van evenementen impact heeft op verschillende vlakken en door de 

unieke beleving die evenementen met zich mee brengen er onder de aanwezigen 
een bindingsgevoel zal ontstaan wat de sociale impact is;

* De gemeenschap hierdoor veiliger zal worden wat resulteert in een betere kwaliteit 
van leven;

» De lokale identiteit hierdoor versterkt wordt en daarmee het gemeenschapsgevoel 
en gemeenschapsvreugde wordt gestimuleerd;

» Een feest, of evenement er voor zorgt dat er een goed gevoel ontstaat die iemand 
niet alleen kan voelen;

» Dat dit collectieve effervescence (collectieve groepsenergie) heet;

Besluit:

1. In het boekwerk van de begroting op bladzijde 50 bij 5.6. Evenementen de volgende 
tekst bij Doelstelling en Resultaten op te nemen:

Doelstelling:
Vergroten van de sociale binding tussen bewoners en onderling begrip tussen 
verschillende groepen mensen.

Resultaten:
Het kan mensen trots maken op ‘hun 'stad of dorp waar het evenement plaats vindt. 
Grotere sociale cohesie en een betere kwaliteit van leven.
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2. Onderdeel 1 van het voorliggende voorstel te wijzigen in:

1. De gewijzigde programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van 
de meerjarenbegroting 2024-2026.

En gaat over tot de orde van de dag.

De fractie van Wens4U,

Merieke Bredewold,
Fractievoorzitter.


