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Motie | vreemd aan de orde van de dag | november 2014 

Voorstel Agenda nummer : 7 

Onderwerp : Uitstel harmoniseren subsidiebeleid 

 

De Raad van de Gemeente Schagen, 

In vergadering bijeen op dinsdag 4 november 2014. 

Gehoord en gelezen: 

 Begroting 2015 van de gemeente Schagen 

 Reacties politieke partijen op de begroting 2015 

 Informatieavond voor de verenigingen op 29 oktober 2014, als ook de andere 

avonden waar het subsidiebeleid met verenigingen is besproken. 

 Het ridderzaaldebat 30 oktober 2014; 

Overwegende dat: 

 Om nu een verantwoord geharmoniseerd subsidiebeleid vast te stellen is 
onmogelijk. De gevolgen voor de verenigingen en organisaties zijn 
onvoldoende te overzien. Eerst zal een gedegen en verantwoord 
accommodatiebeleid moeten worden vastgesteld. 

 Het subsidiebeleid en accommodatiebeleid zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Beiden moeten dan ook gezamenlijk met een gedegen advies 
aangeboden worden.  

 Een verantwoord en breed gedragen geharmoniseerd subsidiebeleid binnen 
de gemeente Schagen kan daarom nog niet worden opgesteld. 

 Het subsidiebeleid en de intenties van het college met de accommodaties en 
verenigingen zullen een uitwerking hebben die haaks staat op veel 
speerpunten in het coalitieakkoord, zoals beweging en leefbaarheid.  

 Het is verantwoord om uitstel aan te vragen vanwege de invoering en 
uitvoering 3D transities en de bezuinigingen van het rijk. In alle redelijkheid 
mag verwacht worden dat het provinciebestuur begrip zal hebben voor uitstel. 
Ook het provinciebestuur kan niet anders dan erkennen dat het, binnen de 
veranderende samenleving, nu niet realistisch is dat de gemeente Schagen 
binnen twee jaar een geharmoniseerd subsidiebeleid heeft.   

 Ook de sportadviesraad wil eerst de gevolgen van het accommodatiebeleid in 
kaart brengen. Daarna kan de sportadviesraad pas goed advies geven aan de 
gemeente en verenigingen en organisaties. Pas dan kunnen de gevolgen 
overzien worden en kunnen er goede afspraken gemaakt worden voor de 
toekomst met de gemeente. Wellicht dat een en ander moet worden verwerkt 
in het subsidiebeleid. 
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Stelt voor: 

De gemeenteraad van Schagen geeft het college van B&W opdracht om bij de 

provincie Noord-Holland uitstel te vragen voor invoering van een 

geharmoniseerd subsidiebeleid. 

en 

Het subsidiebeleid en accommodatiebeleid zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Beiden moeten dan ook gezamenlijk met een gedegen advies 

aangeboden worden. Waarbij eerst het accommodatiebeleid wordt 

behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt dan het 

subsidiebeleid behandeld en vastgesteld door de gemeenteraad. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Namens de fractie van JESS, 

 

 
 
J. Th. (Hans)  Kröger    
Fractievoorzitter JESS.    


