
 
 
Amendement voor de raadsvergadering van 27 augustus 2013 

Agendapunt : 14  

Onderwerp     : Voorstel modernisering en harmonisering subsidiebeleid gemeente Schagen 

Aan de raad 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 27 augustus 2013 

Overwegende dat: 

De gemeente Schagen voornemens is burgers- en overheidsparticipatie serieus te nemen en 

zoveel mogelijk in te zetten in de initiële fase op weg naar beleidsvorming. 

De gemeente Schagen voornemens is om de gemeenteraad op grond van haar primaire 

taken, kaderstelling en controle een rol te geven in het participatieproces. Kaderstelling, 

oftewel bij aanvang richtinggevend waar het gaat om de hoofdlijnen, doelen en werkwijze. 

Controlerend op de uitvoering van de afgesproken kaders gedurende het proces en 

uiteindelijk stelt de gemeenteraad het voorgestelde beleid vast. 

Het de eerste keer is in de nieuwe gemeente dat het participatie instrument ingezet wordt 

zonder verordening, zonder vooroverleg en dus formele afspraken met de gemeenteraad 

over de werkwijze waarop de gemeente dit gaat doen en welke rol de raad bij dergelijke 

processen heeft.  

In aanmerking nemende dat: 

Het proces om te komen tot een nieuw subsidiebeleid in de samenleving, mede door “de 

brief”, nu al negatief en met argusogen bekeken wordt. 

Het de eerste keer is in de nieuwe gemeente en het de hele gemeente treft en een zeer 

gevoelig onderwerp betreft, met een groot afbreuk- en reputatierisico voor de gemeente en 

de gemeenteraad die volksvertegenwoordiger pleegt te zijn. 

De gemeenteraad feitelijk niet weet over welke financiële kaders het gaat als we spreken 

over de verdeling op hoofdlijnen naar subsidies van vrijwilligers activiteiten, subsidies voor 

professionele instellingen, subsidies voor evenementen en daar waar relevant aan 

gekoppeld bedragen gemoeid met accommodaties. Met andere woorden de gemeenteraad 

weet niet op basis van welke financiële uitgangspunten en welke systematische grondslagen 

de ambtenaren het veld gaan betreden; 

De gemeenteraad in het voorliggende raadsvoorstel de kaderstellende rol pas krijgt 

toebedeeld na uitvoering van een lang en voor de toekomst belangrijk proces. Feitelijk 
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wanneer de veldslag gestreden is, mag de raad akkoord gaan met de uitgangspunten voor 

een nieuw subsidiestelsel inclusief nieuwe subsidieverordening; 

Stellen ondergetekenden voor het voorstel als volgt te wijzigen: 

Een stap in het proces toe te voegen na punt 1:  

De gemeenteraad en commissie Samenleving krijgen voor de start van het interactieve 

proces inzicht in de uitwerking van de bestuursopdracht op hoofdlijnen. Dat wil zeggen:  

o de financiële taakstelling verdeeld naar soort subsidie 

o  de wijze waarop tijdens het interactieve proces de link met bijdragen aan 

accommodaties gecommuniceerd wordt 

o een tijdsplanning 

Een stap in het proces toe te voegen na (het beschreven) punt 2: 

De gemeenteraad en commissie Samenleving krijgen in het kader van de actieve 

informatieplicht een schriftelijke evaluatie met daarin op hoofdlijnen de uitkomsten van het 

interactieve proces die de basis zullen vormen voor de verdere uitwerking van het nieuwe 

subsidiestelsel. 

Onder stap 7 van het (beschreven) proces toe te voegen: 

De gemeente zal gedurende het hele proces zorg dragen voor transparante, begrijpelijke en 

tijdige communicatie naar alle stakeholders. 

Onder het kopje Randvoorwaade: 

De laatste twee zinnen te verwijderen. 

En gaat over tot de orde van de dag, Schagen, augustus 2013. 
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