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  Raadsvergadering van 19 december 2017  

 

Datum besluit 

Registratienr 

Onderwerp 

  

31 oktober 2017 

17.064735 

Evaluatie Subsidiebeleid 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.31 oktober 2017, nr. 17.064678;  

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 28 november 2017;  

 

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, met een minimum 

subsidiebedrag van € 750,-- per vereniging. 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. 

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

een vaste bijdrage ad. € 2.500,--)verstrekken. 
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Aldus besloten in de vergadering van: 19 december 2017. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Gewijzigd raadsbesluit. De eerste bullet onder het kopje Kunst en Cultuur is aangepast.  

Essentie: met een minimum subsidiebedrag van € 750,-- per vereniging. Conform de strekking van 

amendement van de fractie van Jess. 

 


