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Onderwerp: Aanpassing subsidiestelsel 

Schagen, 23 augustus 2013 

Geacht College, 
In de Meerjarenvisie 2014-2018 is aangegeven hoe C6M structurele bezuiniging over de verschillende 
domeinen verdeeld moet worden. Eén van de doelstellingen in dit kader is het doorvoeren van 40/6 
bezuiniging op de subsidies voor sport- en buurtvoorzieningen. Naar aanleiding van uw voornemen 
om de bestuursopdracht terzake op 27 augustus a.s. ter goedkeuring aan de raad voor te leggen voelt 
de Wmo Adviesraad zich geroepen u hierover advies uit te brengen. 

Sport- en buurtvoorzieningen zijn van groot belang in ontwikkelen en onderhouden van de 
maatschappelijke en sociale participatie van onze inwoners. Dit belang is in bijzondere mate aanwezig 
als het gaat om inwoners die hulp nodig hebben bij deze participatie. Voorts zijn sport- en 
buurtvoorzieningen essentieel in de maatschappelijke ondersteuning, zoals de Wmo deze in haar 
algemene bepalingen definieert. 

Met uw brieven d.d. 15 juli 2013 hebt u uw voornemen tot herstructurering van het subsidiestelsel 
kenbaar gemaakt aan de betrokken clubs, verenigingen en stichtingen. Deze brieven noemen het 
bezuinigingsdoel echter niet concreet en geven evenmin uitgangspunten en randvoorwaarden 
zodanig aan dat geadresseerden zich enig beeld kunnen vormen wat hen te wachten staat. Uw 
brieven van 21 augustus j . l . bieden, hoewel in helderder bewoordingen opgesteld, geen aanvullende 
informatie. 
De Wmo Adviesraad is ernstig bezorgd over de toekomst van de vrijwilligersorganisaties die op enige 
wijze maatschappelijke ondersteuning leveren of actief zijn op het gebied van sport, beweging of 
gezondheid. De voorgenomen bezuiniging van 40/6 op de subsidies gaat hen zwaar treffen. 

In de gehele meerjarenvisie is de bezuiniging op sport en buurtvoorzieningen in percentage de 
allerzwaarste reductie in de drie domeinen, terwijl het, absoluut gezien, om een betrekkelijk 
bescheiden bedrag gaat. Sport- en buurtvoorzieningen worden hiermee buitenproportioneel geraakt. 
Recente uitingen in de lokale media maken duidelijk dat het maatschappelijk draagvlak voor een 
dergelijke bezuiniging, voorzichtig uitgedrukt, beperkt is. De vraag rijst of dit bij het uitwerken van het 
coalitieakkoord ook echt de bedoeling is geweest. 

De Wmo Adviesraad betwijfelt of het nu in gesprek gaan met de te korten organisaties, zonder een 
duidelijke visie te hebben op het maatschappelijk belang van de gesubsidieerde activiteiten, zicht 
geeft op een maatschappelijk aanvaardbare en gedragen uitkomst. 



De Wmo Adviesraad adviseert u daarom om de behandeling van het voorstel tot modernisering en 
harmonisering in de raad een maand uit te stellen. 
Deze maand uitstel moet dan gebruikt worden om niet alleen een instrumenteel model in het 
raadsvoorstel weer te geven, maar daarbij ook uitgangspunten weer te geven over de toekenning van 
maatschappelijke waarde aan de diverse gesubsidieerde activiteiten. Tevens pleit de Wmo Adviesraad 
ervoor om de erkenning van het gezamenlijk belang van bepaalde gesubsidieerde activiteiten 
maatgevend te laten zijn voor het uiteindelijke subsidiebudget in plaats van de nu geformuleerde 
financiële reductiedoelstelling. 
De uitbreiding van het raadsvoorstel zou dan ook kenbaar gemaakt moeten worden aan de 
gesubsidieerde organisaties, zodat deze zich kunnen voorbereiden op de aangegeven dialoog en ook 
op inhoudelijke gronden kunnen beoordelen of zij in hun belang getroffen zullen worden en 
hiertegen gericht bezwaar willen maken. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift moet 
daartoe dan ook toereikend gemaakt worden. Tevens wordt zodoende het manco weggenomen, dat 
de bezwaartermijn voor diverse verenigingen onopgemerkt in de zomervakantieperiode verloopt. 

Per saldo moet dit alles leiden tot een transparante en gedragen aanpassing van het subsidiestelsel. 

Dit advies doelt primair op het uitstellen van de behandeling van uw raadsvoorstel, teneinde het 
proces van aanpassing van het subsidiestelsel beter te kunnen voorbereiden. Indien u ervoor kiest 
om de behandeling van het raadsvoorstel toch op 27 augustus a.s. te laten plaatsvinden, verzoeken 
wij dit advies te beschouwen als inhoudelijk advies op het raadsvoorstel. 

Met vriendelijke groet, 

namens de Wmo Adviesraad Schagen, 

A.M.«fiŕaīĩ 

Voorzitter 
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