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Amendement 2 Evaluatie subsidiebeleid | Oplossing voor kleine
subsidiebedragen en bredere ondersteuning aan verenigingen.
Agenda nummer
13
Onderwerp
:
Evaluatie subsidiebeleid

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 19-12-2017
De fractie van JESS stelt het volgende amendement voor om het besluit aan te passen:
Gelezen en gehoord hebbende dat:
* De onvolledige samenvatting van de bijeenkomsten over de evaluatie van het
subsidiebeleid, zoals ook erkend door de wethouder tijdens de commissie
vergadering:
» Het voorstel van het College van B&W voor een nieuw subsidiebeleid.
Overwegende dat;
* Dat er verenigingen I stichtingen zijn die door het nieuwe subsidiebeleid niet in
aanmerking kunnen komen voor subsidie, omdat de doelgroep te klein is of omdat ze
niet jaarlijks een evenement organiseren.
» Dat hun werk wel erkend wordt door de gemeente.
» Dat ze door het gemeentelijk beleid ook niet in aanmerking kunnen komen voor
andere (landelijke) subsidiegevers, deze hebben veelal de voorwaarde (betreft veelal
cofinanciering) dat de gemeente ook een bijdrage moet leveren dan wel een
ondersteuning moet bieden.
* Het minimum bedrag in zijn geheel komt te vervallen en dat het College bij die
aanvragen onder de C 500,00 nadere afspraken kan maken door een bijdrage te
verstrekken van bijvoorbeeld een bijdrage eens in de twee jaar.
« Dat een geluksbijdrage van maximaal C 400,00 wel wordt verstrekt, waar veel meer
administratieve handelingen voor noodzakelijk zijn.
» Tijdens de evaluatie is nadrukkelijk ook gesproken over een mogelijkheid van
evenementen die belangrijk zijn voor de Gemeente Schagen, deze door middel van
subsidie te ondersteunen. Daarbij is ook gesproken over een subsidie garantie om
die weer in te voeren. De Gemeente zou garant moeten staan achter een aantal te
benoemen evenementen zoals de folklore I dansfestival I kunstroute etc.
Stelt de fractie van JESS voor het besluit aan te passen met:
1. Het punt onder sport: Verhoging van het bedrag per jeugdlid van C 23,50 naar C
30,00, met een minimum subsidiebijdrage van C 750,- per vereniging.
Ook aan te passen bij Kunst en Cultuur:
Verhoging van het bedrag per jeugdlid van C 23,50 naar C 30,00 met een
minimum subsidiebijdrage van C 750,-.
2. Het minimum subsidie komt in zijn geheel te vervallen, maar bij toekenningen
onder de C 500,00, zal het College met passende voorstellen komen om ook die
verenigingen/stichtingen tegemoet te komen.
3. Evenementen welke een plaatsgebonden evenement organiseert een minimale
subsidie toe te kennen van C 500.— (hierdoor dekken wij de co-sponsoring).
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