
Doelstelling 5 SD 

Inwoners van Schagen 

dragen actief bij aan 

instandhouding van 

culturele activiteiten, 

erfgoed en 

evenementen 

2014 2015 2016 2017 2018 

Resultaat 5.1 

Evenementen binnen 

de gemeente Schagen 

zijn in het geheel door 

de organisatoren 

georganiseerd en 

uitgevoerd 

 

Modernisering en 

harmonisatie van 

subsidiestelsel 

 

Implementatie van 

nieuwe subsidiestelsel 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Indicator 

 

Het doel is bereikt wanneer onze kosten van faciliterend optreden bij evenementen binnen de gemeente Schagen in 

2018 nog slechts tot 40% zijn van wat ze in 2013 waren. 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

Inzichtelijk maken welke kosten zijn verbonden aan het faciliteren van evenementen. 

Communicatieoffensief om uit te leggen hoe en waarom de gemeente minder zal gaan faciliteren. 

Proces naar nieuw subsidiestelsel uitvoeren. 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeente raad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

Vaststellen uitgangspunten nieuw subsidiestelsel en nieuwe subsidieverordening (per 1 januari 2015) 

 

 

 

 

 

 De kermissen in de kleine kernen in stand houden 

 Meehelpen lokale musea op de kaart te zetten 

 Een onderkomen voor het Zijper Museum vinden in Zijpe 

 Binnen de kaders van het te ontwikkelen subsidiebeleid zullen amateurkunst en professionele kunst zo nodig 

worden ondersteund, vooral bij een positief effect op het toerisme 

 

 

  



Resultaat 5.2 

Culturele voorzieningen 

zijn in grote mate 

zelfvoorzienend 

 

Modernisering en 

harmonisatie van 

subsidiestelsel 

Implementatie van 

nieuwe subsidiestelsel 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Indicator De mate waarin de gemeente culturele voorzieningen subsidieert is in 2018 gedaald naar circa twee derde van het 

bedrag uit 2013. 

 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

Proces naar nieuw subsidiestelsel uitvoeren. In dit nieuwe beleid bewaren we een goed evenwicht tussen het aantal 

culturele voorzieningen en de diversiteit op dit gebied. In 2014 maken we hiervoor beleidskeuzes. 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

Vanuit pilot burger- en overheidsparticipatie m.b.t. modernisering en harmonisatie subsidiestelsel en integraal 

accommodatiebeleid komen tot nieuwe invulling rol van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

 Een kunst- en cultuuradviesraad oprichten 

 Financiële middelen voor de lokale omroep beschikbaar stellen 

 In stand houden van de bibliotheek voorzieningen 

 Ondersteunen van de historische verenigingen en de West-Friese Foklore 

 Meewerken aan behoud van erfgoed 

 Onderhouden huis te Nuwendoorn en toezien op overlast 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Resultaat 5.3  

Deelname van jeugd 

aan culturele 

evenementen en 

activiteiten is verhoogd 

 

Modernisering en 

harmonisatie van 

subsidiestelsel 

 

Implementatie van 

nieuwe subsidiestelsel 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

 

Vervolg uitvoering 

beleid 

Indicator De mate van (actieve) deelname van jeugdige inwoners van Schagen aan culturele evenementen en activiteiten is in 

2018 120% ten opzichte van de over 2014 uit te voeren nulmeting. 

Rol gemeentelijke 

organisatie 

We maken de omslag naar overheidsparticipatie. Binnen deze context stimuleren we samen met bewoners, culturele 

organisaties en welzijnswerk de cultuurparticipatie van jeugdige inwoners, zodat ze actief in aanraking komen met een 

cultuurdiscipline. Hiertoe o.a.: 

 In subsidiebeschikkingen de verplichting om registratie van jeugddeelnemers opnemen en dit jaarlijks monitoren 

 Participatie van jeugd stimuleren 

 Samenwerking tussen relevante partners stimuleren die dit effect kan bevorderen 

Rol van de 

gemeenteraad 

 

Informatiebehoefte van 

de gemeenteraad 

 

Opgenomen in 

coalitieakkoord 

 

Vanuit pilot burger- en overheidsparticipatie m.b.t. modernisering en harmonisatie subsidiestelsel en integraal 

accommodatiebeleid komen tot nieuwe invulling rol van de gemeenteraad. 

 

 

 

 

Financiële middelen  beschikbaar stellen voor kunst en cultuurprojecten op de basisschool 


