
                                            

 

 

  

 

  Raadsvergadering van 15 december 2015 Agendapunt 

  
  Datum: 11 december 2015 

Onderwerp: financiële bijdrage viering 400  jaar Oudesluis. 

 

Ondergetekenden dienen hierbij een initiatiefvoorstel in.  

 

Inleiding:  

In 2016 bestaat het dorp Oudesluis 400 jaar. Dit feit wil het dorp niet zo maar aan zich voorbij 

laten gaan. Het Algemeen Dorpsbelang Oudesluis is dan ook al vanaf het voorjaar van 2014 

bezig met de voorbereiding voor een feestelijke viering in 2016. Het is de bedoeling dat in 

2016 de festiviteiten het gehele jaar door gaan plaatsvinden. Een eerder bij het college 

ingediend verzoek om een financiële bijdrage is afgewezen. 

 

Probleemstelling: 

Voor de viering van het 400-jarige bestaan van Oudesluis is volgens een opgestelde 

kostenraming een bedrag nodig van ruim € 16.000, --. Om dit alles mogelijk te maken zijn er 

ook inkomsten nodig. Naast het organiseren van acties en het benaderen van sponsoren 

heeft het Algemeen Dorpsbelang Oudesluis ook het college van Schagen om een financiële 

bijdrage gevraagd. Dit verzoek is echter afgewezen. Met dit initiatiefvoorstel willen wij alsnog 

bewerkstelligen dat de gemeente Schagen een financiële bijdrage levert aan de viering van 

het 400 jarige bestaan van Oudesluis. 

 

Beoogde maatschappelijke effecten 

Het organiseren van gezamenlijke activiteiten voor de viering van het 400-jarige bestaan van 

Oudesluis bevorderd de gemeenschapszin en sociale cohesie binnen deze kern.  

 

Wijze van aanpak / oplossingsrichting 

Wij vragen de raad het initiatief van het Algemeen Dorpsbelang Oudesluis voor het 

organiseren van activiteiten voor de viering van het 400-jarige bestaan in Oudesluis financieel 

te ondersteunen. Met deze handelwijze sluiten we aan bij het feit dat voor de viering van 600 

jaar stadsrechten Schagen in 2015 er eveneens een gemeentelijke bijdrage is verstrekt.  

 

Financiële gevolgen, dekking en risico’s  

Voor de bepaling van de hoogte van de eenmalige financiële bijdrage voor Oudesluis 

hebben wij gekeken naar wat voor bedrag er voor de viering van 600 jaar stadsrechten 

Schagen beschikbaar is gesteld (= € 22.000,--, inclusief de cd) in relatie met het aantal 

inwoners van de stad Schagen(18.723, peildatum 10-12-2015). Dit komt neer op een bedrag 

van € 1,18 per inwoner van de stad Schagen.  

Het aantal inwoners van de kern Oudesluis is 750 (peildatum 10-12-2015), wat resulteert in een 

bedrag van 750 x € 1,18 = € 881, --. Wij stellen voor dit af te ronden op een bedrag van            
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€ 1.000,-- en dit als eenmalige bijdrage te verstrekken in het kader van de viering van het 400-

jarige bestaan van Oudesluis. 

Aangezien er geen specifieke dekking in de begroting beschikbaar is dient het college 

binnen de begroting 2016 de benodigde € 1.000,00 vrij te maken. 

 

 

Communicatie 

Het college informeert schriftelijk het bestuur Algemeen Dorpsbelang Oudesluis bij een 

positief genomen besluit. 

 

P.F.J. Vriend,         F. Teerink, 

Fractievoorzitter Seniorenpartij Schagen    Fractievoorzitter Duurzaam Natuurlijk Alternatief 

 

 

J. Th. Kröger,       J.J. Heddes, 

Fractievoorzitter JESS       Fractievoorzitter PvdA 

 

 

S.M. Lensink, 

Fractievoorzitter CDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente Schagen; 

 

gelezen het voorstel van Seniorenpartij Schagen d.d. 11 december 2015; 

 

b e s l u i t: 

 

- Aan Algemeen Dorpsbelang Oudesluis een eenmalige gemeentelijke bijdrage van  

€ 1.000,-- beschikbaar te stellen voor de viering van het 400-jarige bestaan Oudesluis in 

2016; 

- Het college op te dragen de benodigde financiële dekking van € 1.000,-- te zoeken 

binnen de begroting 2016. 

  

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2015, 

 

 

 

, griffier                                                                 , voorzitter 

 


