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Nota beantwoording inspraakreacties Subsidiebeleid gemeente Schagen.  

Inspraak door Datum Inspraakreactie Antwoord college 

Stichting Kunstroute Zijpe 4-11-2014 Niet eens met keuze om alleen in te blijven zetten op 

educatie, nl. verbinding professionele kunst, 

amateurkunst en kunsteducatie is belangrijk. 

Kunstroute is meer dan een evenement: heeft 

hoogwaardige kwaliteit, stimuleert kunstbeoefening 

en participatie en ontmoeting en maakt verdieping 

mogelijk. Heeft uitstraling op regionaal niveau. Ook 

positieve invloed op gezondheid, bewegen, mentaal 

gezonde mensen. Raakvlakken met economisch 

domein, is toeristische trekpleister. Werkt met veel 

vrijwilligers. Vraagt wat faciliterende rol van 

gemeente kan zijn. Heeft clusteroverstijgende 

activiteiten. Gevolgen besluit geen koppelsubsidie 

meer mogelijk. Kunstroute verbindt verschillende 

partijen van meerdere disciplines, heeft een 

podiumfunctie. Kunst draagt bij aan 

zelfredzaamheid: brengt mensen samen. Vrij 

toegankelijk, staat in openbare ruimte. 

Vraag om meerjarensubsidie/budgetsubsidie. Graag 

extra subsidie zonder dat dit nadelige gevolgen 

heeft voor andere instellingen en/of verenigingen. 

Geeft 3 scenario’s van mogelijke gevolgen: 

1. Vasthouden aan huidige voorstel betekent 

minder inzet 

2. 40% van huidig bedrag: evenement 1x in de 

twee jaar in huidige vorm mogelijk 

3. Korting 25% van huidige budget: continuering 

in huidige vorm mogelijk. 

Wij begrijpen uw argumenten om de subsidie niet 

zoveel te korten. 

De Meerjarenvisie gaat uit van de zelfredzaamheid 

van de inwoners van de gemeente Schagen. Hierbij is 

ook de keuze gemaakt om in te zetten op jeugd. Deze 

keuzes werken door in de beleidsuitgangspunten voor 

het nieuwe subsidiestelsel. Dit betekent voor u dat wij 

de activiteiten die u voor de (school)jeugd organiseert 

blijven subsidiëren en de activiteiten die u op dit 

moment nog organiseert die niet specifiek gericht zijn 

op de jeugd zullen wij niet meer subsidiëren. 

 

Uw voorstel om de subsidie als een budgetsubsidie op 

te nemen, nemen wij niet over: dit past niet bij de 

nieuwe wijze van subsidiëren. U ontvangt subsidie om 

de activiteiten ten behoeve van de jeugd mogelijk te 

maken. Hier past geen budgetsubsidie bij.  

Handbalvereniging Con 

Zelo 

30-10-2014 Door korting van € 91,00 staat de organisatie van 

toernooi voor 4 handbalverenigingen in oude 

gemeente Harenkarspel onder druk. 

Wij gaan er van uit dat het wegvallen van € 91,00 voor 

het organiseren van uw toernooi door de vier 

verenigingen samen opgevangen wordt. 

Kivas - huttenbouwdorp 4-11-2014 Timmerdorp Schagen onderscheidt zich van 

timmerdorpen in kleinere kernen door: 

Het uitgangspunt is dat de activiteiten van de 

timmerdorpen op basis van zelfredzaamheid 
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- Kleinschaligheid in kleine kernen: 

betrokkenheid van lokale bevolking en 

ondernemers (in materiele en financiële zin) 

- Agrariërs leveren elders hout en zorgen voor 

opslag 

- Verzoek om hout na afloop in brand te 

steken 

- Toiletvoorziening noodzakelijk, dus extra 

kosten 

- Lastig om vrijwilligers te vinden 

- Subsidie is al jaren niet geïndexeerd 

- Faciliterende rol van gemeente graag 

duidelijkheid over 

- Kosten van toegangskaarten kunnen niet 

meer verhoogd worden, want dan wordt 

doelgroep niet bereikt. 

gerealiseerd moeten worden, zoals in de 

Meerjarenvisie van de gemeente en de 

uitgangspunten van het subsidiebeleid verwoord is. 

We kunnen geen onderscheid maken in het 

subsidiebeleid tussen kernen; dat zou niet eerlijk zijn en 

ook als zodanig worden ervaren door de bevolking. 

Het is aan de verenigingen zelf om draagvlak (in 

financiën en betrokkenheid) te creëren voor de 

activiteiten. In Schagen zitten juist ook nog meer 

ondernemers dan in de kleine kernen, dat zou ook 

weer een voordeel kunnen zijn. 

Ook in de kleine kernen kregen de timmerdorpen 

(indirecte) subsidie voor de opslag en afvoer van het 

hout. Ook daar houdt dit op. Het is bekend dat in 

meerdere kernen een extra toiletvoorziening 

noodzakelijk is, dus hier moeten timmerdorpen overal 

kosten voor maken. 

Als het gaat om het in brand steken van het hout 

zouden we dit graag toestaan. In de algemene 

plaatselijke verordening (APV) is opgenomen dat het 

verbranden van afvalstoffen niet is toegestaan. Het is 

mogelijk hiervoor een ontheffing aan te vragen. Wij 

hebben het voornemen een verzoek om ontheffing 

positief te beoordelen, zodat dit wel mogelijk wordt. 

SBOS 4-11-2014 Zitten in spanning over gevolgen van 

accommodatiebeleid en exploitatie van Onder de 

Acacia’s kan onder druk komen. 

Ook huidige huurders ontvangen straks minder/geen 

subsidie. 

Naast fysieke beweging is ook mentale beweging 

(prikkeling van de geest) belangrijk: pleidooi om 

onder Mbvo ook mentale beweging te subsidiëren. 

Ontmoeting is belangrijk, dit gebeurt door 

organiseren van activiteiten. Betreuren het dat 

activiteiten die vallen onder de noemer ouderen 

sociëteit niet meer gesubsidieerd worden.  

Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

 

Ons voorstel is het meer bewegen voor ouderen 

(fysiek) te blijven subsidiëren. Onder meer bewegen 

voor ouderen verstaan wij: een activiteit voor 

kwetsbare groepen waarin ontmoeting en 

bewegingsactiviteiten worden gecombineerd en 

waarvoor faciliteiten nodig zijn (anders dan bijv. een 

wandelclubje of fitness als vrijetijdsbesteding). 

Deze definitie is opgenomen in de 

beleidsuitgangspunten voor het nieuwe subsidiestelsel. 
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Onder de Acacia’s onlangs opengesteld als 

ontmoetingsplek voor buurtbewoners. 

Dit mede ook omdat verzorgingshuizen beknibbelen 

op organisatie van activiteiten. 

Wij onderschrijven dat ook mentaal bewegen en 

ontmoeting uitermate  belangrijk zijn. Het uitgangspunt 

voor het nieuwe subsidiestelsel is echter dat dit door 

de eigen bijdrage bekostigd moet kunnen worden.  

Wij zijn positief verrast over uw initiatief om Onder de 

Acacia’s open te stellen voor buurtbewoners. 

Westfriese Folklore Schagen 22-10-2014 Teleurgesteld over communicatie met gemeente 

t.a.v. gewijzigde subsidieafspraken en afbouw inzet 

van team onderhoud.  

Over voorstel van de hoogte subsidie onder nieuwe 

stelsel onduidelijkheid, maar is niet afdoende om 

kosten van podium te compenseren. Verzoek om dit 

op te plussen. 

Wij hebben verschillende gesprekken met u gehad 

om te komen tot afspraken over subsidie en daaraan 

gekoppeld de afbouw van de inzet van de 

buitendienst. 

Wij passen de hoogte van de subsidie in het overzicht 

aan, zoals met u is besproken is en vastgelegd in een 

gespreksverslag van 9 oktober jl., te weten een 

compensatie voor het niet meer afnemen van de 

Kroniek, een compensatie voor het aanbrengen van 

zand en een korting van 10%.  De op- en afbouw van 

het podium heeft u ook dit jaar al zelf ter hand 

genomen. Daarop plegen wij geen inzet meer en dit 

wordt niet verder gecompenseerd. 

De hoogte van het subsidiebedrag wordt, zoals 

aangegeven in de gesprekken, € 8.980. 

 

EHBO - Zijpe 13-10-2014 Voorstel om € 500 per vereniging te verstrekken 

houdt geen rekening met het feit dat door eerdere 

fusie verscheidene afdelingen in Zijpe zijn 

samengevoegd en in meerdere kernen activiteiten 

uitvoert. Door fusie lagere kosten, maar hogere 

kosten door activiteiten in vier kernen. 75% korting 

van subsidie weegt niet op tegen lagere kosten door 

schaalvoordeel. Lessen op 3 basisscholen onder 

druk/zal stoppen. Vinden van vrijwilligers wordt 

moeilijker en terugloop van leden. 

Wij waarderen de activiteiten die de EHBO-

verenigingen in de gemeente uitvoeren. Elke EHBO-

vereniging ontvangt een basisbedrag van € 500 

hiervoor. 

In oud-Zijpe is er door de fusie van vier verenigingen 

nu één vereniging die in 4 kernen activiteiten heeft. In 

het specifieke geval van deze EHBO stellen wij voor 

het basisbedrag maal het aantal verenigingen -1 

(efficiency) te hanteren. Dit betekent dat EHBO Zijpe in 

de toekomst € 500 x 3 = € 1.500 ontvangt. 

Oratoriumkoor 14-10-2014 Voelt geen begrip vanuit gemeente voor hun 

problemen door wegvallen van subsidie. Oratorium 

onderscheidt zich van andere koren: alles is gericht 

op jaarlijkse uitvoering in Groeneweghal, de enige 

We begrijpen dat het wegvallen van de subsidie 

problemen geeft en dat u hierdoor op zoek moet 

gaan naar andere financieringsbronnen en dat dit 

lastig is. Daarom is 2015 een overgangsjaar, waarin u 
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locatie waar dit kan in de gemeente Schagen. 

Hieraan zijn kosten verbonden voor aanpassing hal 

(20% van totale kosten gedekt door subsidie). Kan 

niet opgevangen worden door contributie leden of 

inkomsten uit kaartverkoop en/of sponsoring. Zonder 

subsidie verdwijnt dit evenement. 

de tijd krijgt om oplossingen te zoeken. 

De gemeenteraad heeft echter de Meerjarenvisie 

vastgesteld, waarin het uitgangspunt is volwassenen 

zelf betalen voor hun vrijetijdsbesteding. Dit is ook de 

basis voor het nieuwe subsidiestelsel en dit betekent 

dat u in de toekomst geen subsidie meer ontvangt. 

LSBO-S 2-11-2014 LSBO-S is lokaal samenwerkingsverband voor alle 

afdelingen van de in de gemeente gevestigde 

ouderenbonden. Pleit voor subsidiering aan hen als 

seniorenkoepel, á la SARS, WAS of KCARS. 

Wij hebben met u een gesprek gehad, waarin u uw 

activiteiten heeft toegelicht. Hieruit is gebleken dat 

wat u doet belangenbehartiging voor de ouderen in 

de gemeente is. Belangenbehartiging subsidiëren wij 

niet meer in het nieuwe subsidiestelsel. Dit is voor ons 

aanleiding om u in de toekomst niet meer te 

subsidiëren.  Wij merken op dat de ouderen worden 

vertegenwoordigd in de volgende raden: WAS, SARS, 

KCARS. 

Schaakclub Warmenhuizen 4-11-2014 Is kleine club en door weinig jeugdleden ontvangen 

zij geen subsidie meer (voorstel geen subsidie onder 

€500). 

Uw reactie is voor ons aanleiding om het uitgangspunt 

van geen subsidies onder de € 500 aan te passen. 

Verenigingen met jeugdleden ontvangen subsidie, 

ook als de subsidie onder de € 500 uitvalt. Zoals tijdens 

de verschillende bijeenkomsten ook ter sprake is 

gekomen, juichen wij samenwerking met andere 

verenigingen in de gemeente toe. 

Rijvereniging De vrije teugel 27-11-2014 Al 34 jaar actief in de gemeente, met contributie 

afhankelijk van leeftijd € 23 of € 26 euro per maand 

voor kwetsbare groep. 

Veel eigen activiteiten voor fondsenwerving, 

gedreven en idealistische vereniging die zich tekort 

voelt gedaan. Vier nieuwe leden uit de Schar. Wil 

graag situatie toelichten. 

Uw reactie is voor ons aanleiding om het uitgangspunt 

van geen subsidies onder de € 500 aan te passen. 

Verenigingen met jeugdleden ontvangen subsidie, 
ook als de subsidie onder de € 500 uitvalt.  

Anbo-Zijpe 2-11-2014 Ouderen ontvangen korting voor fitness en 

zwemmen. Pleidooi om bewegen voor ouderen niet 

alleen in te zetten voor kwetsbaren, maar voor de 

brede doelgroep van ouderen (onder het motto: 

voorkomen is beter dan genezen). 

Mogelijkheid van vangnet voor ouderen met een 

klein inkomen onderzoeken. 

Wij wensen vast te houden aan subsidie van 2 

activiteiten die onder de vlag van Anbo-Zijpe worden 

aangeboden, nl. bewegen in water en meer 

bewegen voor ouderen in Callantsoog (totaal € 3500). 

In het licht van de Meerjarenvisie houden wij vast aan 

het voorstel meer bewegen voor ouderen niet voor 

alle ouderen in te zetten, maar specifiek voor de 
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kwetsbare ouderen. Zo hebben wij dit ook als definitie 

opgenomen in de beleidsuitgangspunten voor het 

nieuwe subsidiestelsel: Onder bewegen voor ouderen 

verstaan wij een activiteit voor kwetsbare groepen 

waarin ontmoeting en bewegingsactiviteiten worden 

gecombineerd en waarvoor faciliteiten nodig zijn 

(anders dan bijv. een wandelclubje of fitness, als 

vrijetijdsbesteding). 

 

Op basis van signalen uit het maatschappelijk 

middenveld krijgen wij de gevolgen van het nieuwe 

subsidiebeleid voor ouderen met een minimum 

inkomen in beeld en zullen deze volgen. Ook uw 

signalen stellen wij op prijs. Wij zien dat de wijkteams 

signalen op zullen vangen en ouderen waar mogelijk 

kunnen ondersteunen. Vanaf 1 januari a.s. starten er in 

Schagen 4 wijkteams, waar inwoners terecht kunnen 

met hun vragen over maatschappelijke 

ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen.  

Buurtbusvereniging Zijpe-

Harenkarspel 

4-11-2014 Wil graag weten of zij subsidie blijven ontvangen. Is 

niet duidelijk. 

Subsidie wordt ingezet zodat er met vrijwilligers 

vervoer bereikbaar is voor de inwoners. 

Door een omissie stond u niet meer op de lijst van 

subsidieontvangers. Dit zullen wij corrigeren. Uw 

subsidie wordt niet gekort, conform het voorstel 

Seniorenbus Zijpe en 60+bus in Schagen. Dit betekent 

voor u dat u het huidige subsidiebedrag blijft 

ontvangen. Zoals bekend zijn wij bezig met het 

uitwerken van een voorstel voor vervoer als algemene 

voorziening in de gemeente Schagen. U zit hierbij ook 

aan tafel. De afspraken die daar worden gemaakt 

kunnen gevolgen hebben voor de subsidie in de 

toekomst. 

Oranjecomité Callantsoog 27-10-2014 Organiseert veel activiteiten op Koninginnedag voor 

breed publiek: jeugd, gezinnen en families en 

ouderen en ook toeristen. Graag waardering 

hiervoor in vorm van subsidie continueren.  

Wij waarderen het dat u veel activiteiten voor een 

brede doelgroep organiseert. Op basis van de 

Meerjarenvisie hebben wij in de 

beleidsuitgangspunten voor het subsidiestelsel 

opgenomen dat de activiteiten die de oranjecomités 

in de gemeente Schagen organiseren door 
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zelfwerkzaamheid mogelijk zijn. Dit betekent voor  u 

dat u geen subsidie meer ontvangt. 

Verkeersbrigade Waarland 29-10-2014 Maakt bezwaar omdat de aanschaf van materialen 

(o.a. jassen) zonder subsidie niet mogelijk is. 

Zonder subsidie geen doorgang activiteiten en er zal 

een onveilige situatie ontstaan bij de Sint Jansschool. 

Wij gaan er van uit dat het organiseren van 

verkeersbrigadiers een taak van het onderwijs is. In 

andere kernen van de gemeente worden de 

verkeersbrigadiers ook door scholen samen met de 

ouders opgepakt. We gaan er vanuit dat dit ook in uw 

situatie mogelijk is.  

KCARS – Kunst en Cultuur 

Adviesraad Schagen 

4-11-2014 Wenst graag concrete adviesaanvraag te 

ontvangen. 

Voorstel voelt kil aan: systematische exercitie zonder 

inhoudelijk geformuleerd beleid. Doet geen recht 

aan culturele landschap binnen gemeente en 

individuele beoordeling en waardering van 

organisaties van kunst en cultuur. 

Ziet mogelijkheden om met beperkte middelen 

binnen het principe van zelfredzaamheid tot sobere 

en doelmatige ondersteuning te komen voor 

organisaties. 

Focus op jeugd is te ver doorgeschoten. Graag 

evenwichtiger verdeling onder brede groep van alle 

inwoners, ook vitale ouderen en ontmoeting. 

Overgangsjaar en afbouwregeling als goed ervaren. 

Advies om niet meer te bezuinigen op cultuur dan 

de taakstellende € 60.000.  

Wil graag zicht op gebruik van incidentele subsidies 

t.b.v. culturele activiteiten en budgetruimte van € 

10.000 voor nieuwe verenigingen. 

Verwacht een terugslag in het verenigingsleven door 

de voorgestelde keuze waaraan de 

zelfredzaamheid ten grondslag ligt, waarbij het niet 

te voorspellen is waar deze zal vallen. Vreest een 

achteruitgang in de leefbaarheid binnen de 

gemeente. 

Adviseert om gelden die binnen de marge tussen de 

taakstelling en het te bezuinigen bedrag vallen te 

Per mail hebben wij u op 3 oktober de stukken die de 

basis vormen voor het nieuwe subsidiestelsel en de 

kaders voor het accommodatiebeleid verzonden, 

waarin niet specifiek is verzocht een advies hierover uit 

te brengen. Het is echter wel een verzoek om een 

advies, zoals we nadien ambtelijk mondeling hebben 

toegelicht. 

 

Wij vinden het jammer dat u het gevoel heeft dat het 

voorstel geen recht doet aan het culturele landschap 

binnen de gemeente. 

 

U heeft het gevoel dat de focus op jeugd te ver is 

doorgeschoten: dit is een keuze die al in de 

Meerjarenvisie is vastgelegd en nu verder doorwerkt in 

het voorstel voor het subsidiebeleid. Dit betekent dat 

we er vanuit gaan, dat volwassenen betalen voor hun 

vrijetijdsbesteding en dat dit ook mogelijk is. Ook 

tijdens de bijeenkomsten is door de verenigingen nog 

eens onderstreept dat jeugd prioriteit moet krijgen. 

 

U wenst zicht te hebben op nieuwe verenigingen: dit is 

mogelijk in 2015 en deze informatie zullen wij u dan 

verschaffen. 

 

U verzoekt niet méér te bezuinigen dan de 

taakstellende € 60.000. De voorgestelde  

beleidsuitgangspunten hebben inderdaad tot gevolg 
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benutten om de meest getroffen organisaties 

levensvatbaar te houden (inclusief bibliotheekwerk) 

en deze niet in te zetten voor incidentele subsidies en 

het opvangen gevolgen accommodatiebeleid. 

Advies om administratieve handeling tot een 

minimum te beperken en subsidie voor meerdere 

jaren mogelijk te maken. 

Voorstel om een onderscheid te maken tussen 

verenigings-/hobbyactiviteiten en publiekgerichte 

activiteiten en deze laatste met door KCARS 

voorgestelde systematiek subsidiabel te maken 

(garantiesubsidie, als een percentage gekoppeld 

aan de kaartverkoop). Hierdoor wordt ontmoeting 

gestimuleerd. 

dat er meer bezuinigd wordt. U stelt voor om het 

bedrag dat tussen de taakstelling zit en de 

daadwerkelijke bezuinigingen te oormerken, zodat dit 

ten goede blijft komen aan het cluster kunst en 

cultuur. 

 

Uw idee om een soort garantiefonds voor 

publieksgerichte activiteiten in het leven te roepen 

zullen wij niet overnemen, omdat het niet aansluit bij 

de basis van het nieuwe subsidiestelsel. We subsidiëren 

bepaalde activiteiten die vallen onder de 

Meerjarenvisie en de uitgangspunten van het nieuwe 

subsidiebeleid. Activiteiten die hier niet onder vallen, 

worden niet gesubsidieerd, of het nu gaat om een 

tekort of niet. Eén van de uitgangspunten is de 

zelfredzaamheid op basis waarvan we ervan uitgaan 

dat volwassenen betalen voor hun eigen activiteiten. 

 

Daarnaast zijn er nog veel onzekerheden:  

- nieuwe verenigingen kunnen zich aandienen 

of hebben zich al aangediend,  

- nog niet duidelijk is hoeveel er op het 

bibliotheekwerk bezuinigd kan worden (ofwel: 

worden de bezuinigingen voor de 

budgetsubsidies die ook onder het cluster kunst 

en cultuur vallen behaald?),  

- de gevolgen voor verenigingen als uitvloeisel 

van het nieuwe accommodatiebeleid komen 

er nog aan.  

Markt 18 26-10-2014 Het is riskant om te bezuinigen in de 

participatiesamenleving: cultuur verstevigt de 

sociale cohesie, waarin jong en oud met elkaar 

optrekken. 

 

Niet duidelijk is wanneer het vangnet voor niet 

zelfredzame inwoners van toepassing is voor 

Wij nemen kennis van uw statement waarin de 

gevaren van het korten of wegvallen van subsidie 

worden neergezet en begrijpen uw bezorgdheid. 

 

U spreekt uw zorg uit dat straks niet zelfredzame 

inwoners niet meer met cultuuruitingen in aanraking 

blijven komen. Dit gevaar is er, te meer daar ouderen 
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culturele verenigingen. Niet zelfredzaam wordt vaak 

gekoppeld aan tekort aan eigen financiële 

middelen, door bijv. hogere eigen bijdrage. 

Leefbaarheid en participatie van inwoners wordt 

sterk bepaald door de kracht van het 

verenigingsleven. 

langer als gevolg van de wijzigingen in de zorg in de 

toekomst in hun eigen omgeving zullen blijven wonen. 

 

Op basis van signalen uit het maatschappelijk 

middenveld komen de gevolgen van het nieuwe 

subsidiebeleid voor ouderen met een minimum 

inkomen in beeld en zullen wij volgen. Ook uw 

signalen stellen wij op prijs. Wijkteams  zullen signalen 

opvangen en ouderen waar mogelijk kunnen 

ondersteunen. Vanaf 1 januari a.s. starten er in 

Schagen 4 wijkteams, waar inwoners terecht kunnen 

met hun vragen over maatschappelijke 

ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen.  

Algemeen Dorpsbelang 

Oudesluis 

24-10-2014 Zijn het eens met vergoeding per jeugdlid en stellen 

voor een staffel in te bouwen, zodat kleine clubs iets 

meer krijgen dan grotere: de kosten per lid zijn bij 

kleine clubs hoger. 

In Oudesluis is geen jongerenvereniging, maar wel 

het Jongeren Sport Promotie (JSP) die deze functie 

vervult. Deze heeft niet alleen activiteiten op sport, 

maar ook sociale activiteiten voor de jeugd. Kan JSP 

als jeugdvereniging worden aangemerkt? Dit bindt 

de jeugd aan het dorp, zo belangrijk nu straks de 

school uit het dorp verdwijnt. 

 

T.a.v. zwembad: opgenomen bij accommodatie. 

Subsidie voor dorpsraden: graag informatie over 

s.v.z. 

Wij stellen het op prijs dat u met ons meedenkt en een 

voorstel heeft ingebracht om met een staffel voor het 

aantal jeugdleden te gaan werken. Echter, wij nemen 

dit niet over, omdat dit het hele stelsel zoals het nu 

wordt voorgesteld doorkruist.  

 

In Oudesluis is de jeugdhobbyclub Tutti Frutti actief en 

ontvangt hiervoor subsidie. We gaan graag met u in 

gesprek om te kijken hoe voor de jeugd in Oudesluis 

activiteiten mogelijk blijven. Wij willen graag een 

mogelijke samenwerking met Tutti Frutti verkennen.  

Wat betreft zwembad: zie de reactie bij het 

accommodatiebeleid. 

 

Met de Dorpsraden lopen we een apart traject over  

de samenwerking. Wij hebben afgesproken dat er in 

maart 2015 een evaluatie plaatsvindt. Hierbij komt ook 

aan de orde hoe de subsidie in te toekomst plaats zal 

vinden. 

Scagon Theater 4-11-2014 Brief van 8 september ook graag beschouwen als 

inspraakreactie. 

Scagontheater zit aan het eind van de keten: als 

andere culturele organisaties hun activiteiten door 

De inhoud van uw brief van 8 september hebben wij 

meegenomen in beschrijving van uw reactie zoals 

hiernaast opgenomen. 
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bijv. wegvallen van subsidies niet meer (kunnen) 

uitvoeren, komt ook de exploitatie van het theater 

onder druk of zal (uiteindelijk) dan de deuren 

moeten sluiten. 

Beleidsuitgangspunten (pag. 15): geen subsidie voor 

beheer etc. van gebouwen, maar koppelen aan 

activiteiten die een vereniging uitvoeren. Vraag: dit 

snappen wij niet.  

 

40% van de inkomsten voor Scagon komt bij de Luxe 

vandaan. Als dit wegvalt, valt financiële bodem 

onder Scagontheater weg. Alternatieve invulling op 

donderdag en vrijdagavond is er (nog) niet en er is 

geen zicht op dat deze zal komen. 

Niet relevant, maar wel wrang: ook de OZB is ruim € 

1.200 hoger dan wat men vroeger in de 

Buiskoolstraat betaalde, dus ook die moet ergens 

middels huurtarieven worden opgebracht, naast het 

wegvallen van subsidie van € 1.800. 

Scagon zet zich in dat er voor 

amateurgezelschappen en jeugd een 

(semi)professioneel podium is. Overdag wordt zoveel 

mogelijk commercieel uitgebaat. Ook barinkomsten 

zijn van belang. 

U geeft aan wat de gevolgen van de korting van de 

subsidie voor u zijn.  

 

Het Scagontheater heeft geen activiteiten; het 

theater is faciliterend voor de verenigingen die in het 

theater en de kelder van Martk18 hun activiteiten 

hebben en zit aan het eind van de keten. In de 

beleidsuitgangspunten is opgenomen dat wij alleen 

activiteiten subsidiëren en geen indirecte subsidies 

meer geven. Dit is opgenomen in de 

bestuursopdracht van de gemeenteraad aan ons 

college. 

Echter: 

In de oude gemeente Schagen is een theaterfaciliteit 

gecreëerd, waar voorstellingen van een hoger 

kwalitatief niveau kunnen plaatsvinden. Deze 

voorziening kan niet worden vergeleken met andere 

accommodaties in de gemeente. Om deze 

voorziening in stand te houden is maatwerk nodig. Dit 

doen wij via subsidiering aan het Scagontheater, die 

hiervoor de verplichting houdt zorg te dragen dat 

verenigingen in het theater terecht kunnen.  

Gezocht is naar alternatieve invulling in het theater: 

deze is maar op zeer beperkte schaal mogelijk. 

 

We stellen daarom voor het Scagontheater te 

bestempelen als het podium in de gemeente waar 

verenigingen een plek hebben voor  voorstellingen die 

kwalitatief hoogwaardige faciliteiten (licht, geluid, 

podium) behoeven en daarvoor, gezien de specifieke 

functie die het Scagontheater vervult, een semi-

budgetsubsidie toe te passen. Wij stellen voor hiervoor 

een bedrag van € 8663 beschikbaar te stellen. 

Filmtheater de Luxe 4-11-2014 Er is onevenwichtigheid en willekeur in de 

benadering van de diverse clusters: dit is te zien in de 

verdeling van aantal verenigingen dat nu subsidie 

Er zit inderdaad een verschil in de verdeling: op grond 

van het voorstel van de beleidsuitgangspunten dat er 

nu ligt vallen de bezuinigingen meer in het cluster 
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ontvangt, op grond van nieuw beleid subsidie zou 

ontvangen of geen subsidie meer zou ontvangen. 

Ook in de werkelijke bezuinigingen die zouden 

worden bereikt.  

Het bedrag dat wordt gereserveerd voor nieuwe 

verenigingen zal niet bij de sector kunst en cultuur 

terecht komen, want dan moeten daar al heel veel 

jeugdleden bij komen. 

Vraagt hoeveel jeugdleden de muziekverenigingen 

hebben. Is niet af te leiden uit het voorstel. 

Op basis van voorstel zou kunst en cultuur slechts 

bestaan uit muziek en musea. Een enkele kleine 

vereniging buiten deze disciplines met veel 

jeugdleden zou nog maar gesubsidieerd worden. 

Focus op vitale ouderen: de Luxe heeft gelukkig veel 

vrijwilligers die vitale ouderen zijn en ook jonge 

aanwas. 

Teleurstelling dat er in voortraject geen enkele 

inhoudelijke discussie mogelijk was, had graag mee 

willen denken. 

Door veel vrijwilligers lage organisatiekosten. 

Bezuiniging van 30 a 40% moet mogelijk zijn op 

subsidie van € 9.106. 

Is het eens dat er geen indirecte subsidiering meer 

mag bestaan: kosten accommodatie is bij de Luxe 

verwerkt in de kosten van de activiteit. 

De Luxe onderscheidt zich van bioscopen en 

arthouses door het segment films. 

Vrijwilligers in Schagen zetten zich graag in om een 

goed en breed cultureel aanbod in de gemeente 

neer te zetten. Kan dit ook gewaardeerd worden? 

kunst en cultuur. Echter, ook op het gebied van sport 

zal er meer bezuinigd worden doordat er  meer 

verantwoordelijkheden bij de sportverenigingen 

komen in het kader van het accommodatiebeleid. De 

gemeente krijgt nieuwe taken op het gebied van het 

sociaal domein, waardoor er daar andere 

bezuinigingen nodig zijn op het gebied van welzijn en 

zorg.  

 

In de cijfers voor bezuinigingen die u gebruikt, heeft u 

het bedrag voor de Karavaan ook meegerekend. Dit 

is niet reëel, dit moet worden beschouwd als 

budgetsubsidie. 

 

Uw constatering dat er voor nieuwe verenigingen niet 

veel bij het cluster kunst en cultuur terecht zal komen is 

één van de mogelijke uitkomsten, maar kan nu niet 

worden onderbouwd omdat we nu nog niet weten 

welke nieuwe verenigingen zich aandienen. 

 

Het voorstel voor de muziekverenigingen is gebaseerd 

op een component voor het bestaan van de 

muziekvereniging én een bedrag per jeugdlid. Voor 

het bestaan van een oefenorkest heeft de 

muziekvereniging een vaste basis (financiering) nodig. 

Dus daarom hebben wij gekozen voor deze 

systematiek. 

 

Wij zijn verheugd dat u in staat bent veel vrijwilligers te 

binden aan uw activiteiten.  

 

Wij onderschrijven uw insteek dat er geen indirecte 

subsidie mag bestaan en dat u dit al toepast.  

Wij zijn ons er van bewust dat de Luxe zich 

onderscheidt van arthouses en bioscopen. Het 

uitgangspunt van de Meerjarenvisie dat inwoners 
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zelfredzaam zijn is doorvertaald in de 

beleidsuitgangspunten voor het subsidiebeleid: 

volwassen inwoners betalen zelf voor hun 

vrijetijdsbestelding en is leidend voor het bepalen of er 

wel of geen subsidie zal worden verstrekt in de 

toekomst.  

Beheerstichting De Nieuwe 

Nes 

29-09-2014 Reactie beschreven bij accommodatiebeleid. Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Hollandia T (handbal) 15-10-2014 Wij voelen niet dat het gewaardeerd wordt dat wij 

ons inzetten op het gebied van opvoeden van de 

jeugd. 

Alle verenigingen moeten gelijk behandeld worden. 

Rijkere verenigingen mogen niet lijden onder de 

arme verenigingen die het niet voor elkaar hebben. 

Communicatie verdient meer aandacht. 

We hebben ervoor gekozen om in het nieuwe 

subsidiestelsel te werken met een bedrag per jeugdlid. 

Dit neemt niet weg, dat wij uw inzet voor de jeugd 

zeer waarderen.  

Rijkere en armere verenigingen: zie het antwoord bij 

Nota inspraakreacties op het accommodatiebeleid. 

Communicatie is inderdaad een aandachtspunt dat 

we belangrijk vinden en wij zetten hierop in. 

Dorpsraad Dirkshorn 28-10-2014 Dorpsraad zet zich in voor algemene leefbaarheid 

en belangenbehartiging voor verenigingen (door 

Stichting Dynamisch Dirkshorn). 

Vreest een verandering van het 

“verenigingslandschap” in de dorpen en 

achteruitgang in de leefbaarheid van de dorpen. 

Reactie verder uitgewerkt in accommodatiebeleid. 

Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

 

Wmo-adviesraad (WAS) 4-11-2014 

en 6-11-

2014 

Aandacht voor ouderen die langer thuis moeten 

blijven wonen noodzakelijk, niet alleen inzetten op 

jeugd. Advies: invoeren van een ouderenpas. 

Zorgen over stapeling van effecten: subsidie en 

accommodatie.  

Zien grote gevolgen binnen cluster kunst en cultuur. 

Er tekent zich een concentratie van voorzieningen in 

Schagen af. Zodra leefbaarheid in de kernen wordt 

aangetast zullen wij u hierover adviseren. Wij 

adviseren u te waken voor de bereikbaarheid tot 

cultuur of voorzieningen (fysiek en financieel) voor 

zwakkeren of beperkten in de kleinere kernen. 

Geeft graag advies als het accommodatiebeleid 

Op basis van signalen uit het maatschappelijk 

middenveld komen de gevolgen van het nieuwe 

subsidiebeleid voor ouderen met een minimum 

inkomen in beeld en zullen wij volgen. Ook uw 

signalen stellen wij op prijs. De wijkteams zullen 

signalen opvangen en kunnen ouderen waar mogelijk 

ondersteunen. Vanaf 1 januari a.s. starten er in 

Schagen 4 wijkteams, waar inwoners terecht kunnen 

met hun vragen over maatschappelijke 

ondersteuning, jeugdzorg en werk en inkomen.  

 

Stapeling: zie het antwoord bij de Nota van het 

accommodatiebeleid. 
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zover is. Uw reactie dat de voorgestelde 

beleidsuitgangspunten tot gevolg hebben dat er 

meer bezuinigd wordt op de activiteitensubsidies 

binnen het cluster kunst en cultuur is juist. 

 

Uw vrees is dat er een concentratie ontstaat van 

voorzieningen in de kern Schagen. Wij willen blijvend 

inzetten op de leefbaarheid in de kernen. Per situatie 

zullen wij afwegen welke voorziening wij waar in stand 

zullen houden. Hierbij houden wij dan rekening met 

verschillende factoren die zwaarwegend kunnen zijn, 

zoals bijvoorbeeld: soort voorziening, bereikbaarheid, 

doelgroep en historie.   

Op dit moment is het een feit dat de voorzieningen in 

de kern Schagen goed bereikbaar zijn voor inwoners 

uit de andere kernen.  

U ontvangt een adviesaanvraag als het voorstel voor 

accommodatiebeleid zover is. 

Dorpshuizen 21-10-2014 Graag opnemen als subsidieontvanger. 

 

 

Verzoek om een cluster dorpshuizen op te nemen. 

De dorpshuizen hebben geen activiteiten: zij stellen de 

accommodatie beschikbaar, zodat verenigingen hun 

activiteiten daar kunnen verrichten. In het kader van 

het op te stellen accommodatiebeleid worden 

gesprekken gevoerd met alle beheerders. De situatie 

is per faciliteit anders: maatwerk is noodzakelijk. Om 

deze reden stellen wij voor u te beschouwen als “semi-

budgetsubsidieontvanger”: u valt onder de regels 

voor budgetsubsidies van de subsidieverordening. Op 

basis hiervan ontvangt u ook een beschikking, voor 

zover u in aanmerking kan komen voor subsidie. 

Zwembad Waarland 3-11-2014 Reactie beschreven bij accommodatiebeleid. Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Voetbal Oudesluis 6-11-2014 Reactie beschreven bij accommodatiebeleid. 

 

Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Stichting Dynamisch 

Dirkshorn 

6-11-2014 Onder SDD nu 24 verenigingen geschaard. Denkt 

graag actief mee om de bepleitte 

participatiesamenleving vorm te geven: 

Op grond van de subsidieverordening en het voorstel 

voor het nieuwe stelsel is het niet mogelijk een 

beschikking voor subsidieverlening te richten aan 
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zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. 

Voorstel: overheveling van de middelen aan SDD, 

waardoor en waarmee de burgers van Dirkshorn, 

Stroet en Groenveld zelf zijn directe leefomgeving op 

het gebied van Kunst, Cultuur, Recreatie en Sport 

kan inrichten. De middelen gaan dan niet meer 

direct naar de verenigingen. De besturen van de 

verenigingen beslissen over de inzet c.q. 

aanwending van deze gelden. 

Voor 2015 verdeelt SDD de subsidiegelden volledig 

conform het gemeentelijk voorstel, 2015 wordt 

gebruikt om met de leden een nieuwe systematiek 

te ontwikkelen voor inzet in 2016 en volgende jaren. 

Voorstel: Verantwoording gebeurt achteraf, geen 

toestemming of melding vooraf is nodig. 

Draagvlak: veel leden zijn enthousiast, enkele nog 

niet. Gevraagd om statement vanuit de gemeente 

te maken dat vrees onterecht is.  

Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD). De 

subsidiebeschikking sturen wij altijd aan de 

subsidieaanvrager. Wel is het mogelijk dat de 

verenigingen die in aanmerking komen voor subsidie, 

de gemeente een machtiging sturen om het geld dat 

vermeld is in de beschikking over te maken aan SDD.    

Zo geven wij u het vertrouwen samen met de 

verenigingen inhoud te geven aan uw doelstelling: de 

samenwerking tussen de verenigingen bevorderen en 

zelf met de aangesloten verenigingen beslissen over 

de aanwending van de middelen, zodat de inwoners 

zelf hun directe omgeving op het gebied van kunst, 

cultuur, recreatie en sport kunnen inrichten. 

Over de uitvoering gaan wij graag met u in gesprek.  

 

Het is aan de verenigingen zelf om te zorgen dat zij 

een machtiging afgeven aan de gemeente om het 

geld over te maken aan SDD.  

De verenigingen blijven zelf verantwoordelijk om aan 

te tonen dat de subsidie is besteed aan het doel 

waarvoor deze is verstrekt.   

Ridder Magnus Groep 6-11-2014 Halvering van subsidie heeft invloed op onderhoud 

clubhuis, spelaanbod en afdracht aan Scouting 

Nederland. 

Verbaasd over percentage van 50% korting en 

bezorgd dat dit nog meer zou kunnen worden. 

Contributieverhoging niet mogelijk, in verband met 

laagdrempeligheid. 

Graag in gesprek over mogelijkheden voor de 

accommodatie. 

Het kortingspercentage heeft, naast een bezuiniging, 

te maken met harmonisatie, waarbij de subsidie aan 

jeugdverenigingen en hobbyclubs gelijk wordt 

getrokken. Dit is het beleid voor de komende jaren, 

dus er zal deze komende jaren niet meer geld af 

gaan. Voor het overige gaan we uit van de 

zelfwerkzaamheid van de inwoners en de 

verenigingen. 

Wij gaan graag met u in gesprek over de 

accommodatie. Zie het antwoord bij de Nota 

inspraakreacties van het accommodatiebeleid. 

Wijkvereniging Waldervaart 6-11-2014 Bezwaar tegen opzeggen huur in De Waldhoorn Zie het antwoord bij de Nota inspraakreacties bij het  

accommodatiebeleid. 

Rebound ’84 (basketbal) 6-11-2014 Door het voorstel van € 23,50 per jeugdlid ontvangt 

de vereniging als kleine vereniging geen subsidie 

Uw reactie is voor ons aanleiding om het uitgangspunt 

van geen subsidie onder  de € 500 aan te passen. 
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meer. Daarnaast te kampen met hogere zaalhuren 

in kader van accommodatiebeleid. Bang voor 

terugloop leden door contributieverhoging in de 

toekomst. Staat averechts op beleid gemeente: 

meer jongeren in beweging. 

Verenigingen met jeugdleden ontvangen subsidie, 

ook als de subsidie onder de € 500 uitvalt.   

Daarnaast geven wij u graag in overweging om de 

samenwerking te zoeken met soortgelijke 

verenigingen (omnivereniging).  

Waarlands Dorpshuis 6-11-2014 Bezwaar tegen de bevoegdheid van het college om 

regels te stellen omtrent de vorming van vermogen, 

voorzieningen en reserves. 

Dorpshuizen hebben geen activiteiten, maar 

voorzien in het geven van onderdak aan 

verenigingen, stichtingen en clubs. Is dit een activiteit 

of is een afzonderlijke bepaling nodig die het 

mogelijk maakt dat ook Dorpshuizen in de toekomst 

subsidie ontvangen? Voorstel is om de Dorpshuizen 

als cluster op te nemen of als budgetsubsidie aan te 

merken. 

Faciliterende rol: gemeente werkt er aan mee dat 

delen van een dorpshuis een andersoortige 

commerciële functie gaan krijgen (ruimere 

gemengde bestemming- commercieel en 

maatschappelijk) 

Overige reacties: accommodatiebeleid. 

In 2015 zullen wij nadere regels opstellen over vorming 

van vermogen, voorzieningen en reserves.  

 

Wij zijn het met u eens dat de dorpshuizen geen 

activiteiten hebben: u stelt uw accommodatie 

beschikbaar, zodat verenigingen hun activiteiten daar 

kunnen verrichten. In het kader van het op te stellen 

accommodatiebeleid worden gesprekken gevoerd 

met alle beheerders, zo ook met u. De situatie is per 

faciliteit anders: maatwerk is noodzakelijk. Om deze 

reden stellen wij voor u te beschouwen als semi-

budgetsubsidieontvanger, waardoor u onder de 

subsidieverordening valt. Op basis hiervan ontvangt u 

ook een beschikking. 

Watervrienden en Aquarius 6-11-2014 Danken dat er een subsidie blijft als compensatie 

voor hoge zwembadhuur voor hun activiteiten. 

Waarom is dit bedrag van € 20.000 naar € 18.000 

bijgesteld? 

Verenigingen hebben samen een oplossing 

gevonden hoe dit onderling kan worden verdeeld, 

op evenredige wijze. 

Hoe gaat dit verder en hoe wordt betaling 

geregeld? 

Voor hoeveel jaar staat de subsidie vast? 

 

De bijstelling van € 20.000 naar € 18.000 is een korting 

van 10%, zoals ook in andere specifieke en bijzondere 

situaties is gebeurd. 

Wij waarderen uw initiatief om zelf een oplossing te 

vinden voor de verdeling van dit bedrag. Wij willen 

graag met u in gesprek, zodat  wij afspraken t.a.v. 

betaling kunnen maken. 

Jaarlijks wordt het bedrag voor subsidies bepaald bij 

de vaststelling van de gemeentelijke begroting. Wij 

gaan er van uit dat de voorgestelde bedragen voor 

meerdere jaren van toepassing zijn. 

Stichting jeugd en 

jongerenwerk Hyksos 

6-11-2014 Hyksos ontvangt subsidie voor de activiteiten die zij 

verzorgt voor jongeren en daarnaast voor de 

instandhouding van de accommodatie. 

Door de fusie moest er naast bezuinigd, ook 

geharmoniseerd worden in het subsidiebeleid. We 

kunnen dus voor Hyksos geen uitzondering maken ten 
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Graag inzicht in de opbouw zoals nu voorgesteld 

voor de toekomst. Had graag eerder al met de 

gemeente gesproken, samen met andere 

jongerenverenigingen om te weten hoe die omgaan 

met inkomsten en uitgaven. 

Stichting is druk bezig om te kijken hoe bezuiniging 

van 65% kan worden opgevangen, maar ziet dat dit 

niet geheel mogelijk is. 

Huidige reserve voor onderhoud zou aangesproken 

moeten worden algemene dekking, maar dit is niet 

gewenst. 

Verzoek: stel € 6.200 op jaarbasis beschikbaar, 

hiermee redden wij het. 

opzichte van de andere jongerenverenigingen in de 

gemeente. Een onderscheid in activiteiten en 

inkomsten en uitgaven bij de verschillende 

jongerenverenigingen is ook niet mogelijk. 

 

Wat betreft uw accommodatie wordt verwezen naar 

het antwoord bij de Nota inspraakreacties voor het 

accommodatiebeleid. 

Stichting 

Welzijnsvoorzieningen Zijpe 

6-11-2014 Nieuwe subsidiestelsel geven problemen bij m.n. 

Tafeltje Dekje en Seniorenbus. 

Tafeltje Dekje: door verhoging van de maaltijdprijs is 

op termijn een bezuiniging van € 6.000 haalbaar. 

Hierdoor is er nog een te dekken gat van € 2.726. 

Seniorenbus: Structureel ontstaat er een tekort van € 

5.000, omdat de Stichting en Tafeltje Dekje een 

helpende hand waren voor de Seniorenbus. 

In het huidige voorstel is opgenomen dat wij 

vooralsnog niet sleutelen aan de hoogte van subsidies 

voor vervoer. Wij hebben met u  inzichtelijk gemaakt 

wat de kosten zijn voor de Seniorenbus, Tafeltje Dekje  

en Stichting Welzijnsvoorzieningen .  

Op basis hiervan stellen wij het volgende voor:  

- Seniorenbus: verhogen tot € 19.000 (was € 14.651),  

- Tafeltje Dekje: verlagen tot € 10.000 (was € 18.726) 

- Stichting: verlagen tot € 5000  (was € 10.002) 

Door de gekantelde toewijzing in de werkwijze van 

Tafeltje Dekje is het mogelijk hier een bezuiniging op 

termijn te realiseren. Wij zijn in goed overleg met u hoe 

dit vorm te geven.  

Besparing bij de Stichting is mogelijk op verzekeringen, 

binding vrijwillligers en overhead.  

De Seniorenraad is in 2014 opgeheven en ontvangt 

geen subsidie meer vanaf 2015.  

SportAdviesRaad Schagen 

(SARS) 

 

10-11-2014 Accommodatie- en subsidiebeleid zijn onlosmakelijk 

met elkaar verbonden. 

De SARS staat niet afwijzend tegen het voorstel om 

te subsidiëren op basis van een bedrag per jeugdlid.  

De exploitatie van verenigingen komt onder druk.  

Moeite met voorstel om geen subsidie onder € 500 te 

Wij onderschrijven uw constatering dat het 

accommodatie- en subsidiebeleid onlosmakelijk aan 

elkaar verbonden zijn. Wij zijn blij dat u instemt met de 

voorgestelde wijze van subsidiëring, nl. subsidiering per 

jeugdlid. 
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verstrekken: kleine verenigingen worden door 

accommodatiebeleid al hard getroffen: pleit voor 

lagere ondergrens. 

Moeite met aantonen door vereniging dat subsidie 

nodig is om activiteit uit te voeren en daarbij 

aangeven wat zij zelf hieraan bijdragen. Voor 

meerdere interpretatie vatbaar en in strijd met 

algemene doelstelling om jeugd te stimuleren te 

gaan sporten. 

Voorstel om geen activiteiten te subsidiëren die 

reeds in voldoende mate in de gemeente Schagen 

worden aangeboden is ruim te interpreteren en 

derhalve bezwaar hiertegen. 

Geen advies mogelijk ten aanzien van 

subsidiebeleid, daar er nog te veel onduidelijk is over 

(de gevolgen van het) accommodatiebeleid. 

Overige reacties opgenomen bij 

accommodatiebeleid. 

Uw reactie is voor ons aanleiding om het uitgangspunt 

van geen subsidie onder de € 500 aan te passen. 

Verenigingen met jeugdleden ontvangen subsidie ook 

als zij deze onder de € 500 uitvalt. Dit betekent dat 

verenigingen een bedrag van € 23,50 per jeugdlid 

ontvangen.  

 

U geeft aan er moeite mee te hebben dat 

verenigingen de financiële noodzaak moeten 

aantonen om in aanmerking te komen voor subsidie. 

In de subsidieverordening hebben wij vastgelegd dat 

er voor de activiteitensubsidies geen verplichting 

bestaat om dit aan te tonen. 

 

U heeft moeite met het voorstel geen activiteiten te 

subsidiëren die in voldoende mate in de gemeente 

aanwezig zijn. Per situatie zullen wij beoordelen welke 

activiteiten in de nabijheid voorkomen en afwegen of 

dit redelijkerwijs toegankelijk is voor de inwoners. In 

onze besluitvorming zullen wij in de beschikking een 

onderbouwing voor toe- of afwijzing van subsidie 

waarin dit gewogen wordt indien hier sprake van is. 

Wij nodigen u uit mee te denken in situaties waar zich 

dit voordoet en zullen u om advies vragen. 

 

Wellicht ten overvloede vermelden wij u dat nieuw 

subsidiebeleid vastgesteld dient te worden in 2014, 

omdat beleid vervalt op basis van de Wet algemene 

regels herindeling (Arhi). De gevolgen van het 

accommodatiebeleid worden pas duidelijk in 2015. 

Mocht dit onverhoopt problemen opleveren voor 

verenigingen, dan zullen wij met elkaar in gesprek 

gaan om te komen tot oplossingen.  

Voetbalvereniging Geel 

Zwart 

7-11-2014 Bezwaren tegen accommodatiebeleid: hier verder 

opgenomen 

Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Ouderensoos Onderling 10-11-2014 Zonder subsidie voortgang activiteiten niet mogelijk. Wij begrijpen dat u niet meteen een oplossing heeft 
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Contact - Oudesluis Ziet de oplossing om consumpties in eigen beheer te 

doen, niet meer via de MFR. 

voor het opvangen van het wegvallen van de 

subsidie. In het nieuwe beleid gaan wij er van uit dat 

de inwoners zelfredzaam zijn en in staat zijn zelf hun 

activiteiten te financieren. Over uw suggestie om de 

consumpties in eigen beheer te doen gaan wij graag 

in gesprek. 

 

De school sluit in Oudesluis na schooljaar 2015-2016. In 

het kader van het accommodatiebeleid gaan wij 

graag met u in gesprek over hoe en waar er in 

Oudesluis een plaats blijft voor ontmoeting in de kern 

en over hoe de functie die de multifunctionele ruimte 

biedt niet verloren gaat.  

Sporthal Multitreffer 28-10-2014 Bezuiniging bibliotheekwerk treft de activiteiten in de 

Multitreffer. Reactie zie accommodatiebeleid 

Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Ad Stet 11-11-2014 Reactie zie accommodatiebeleid Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

Atletiekver. Tas ‘82 12-11-2014 Reactie zie accommodatiebeleid Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

VV Dirkshorn (voetbal) 13-11-2014 Reactie zie accommodatiebeleid Zie het antwoord bij Nota beantwoording 

inspraakreacties accommodatiebeleid. 

TV Boerenslag (tennis) 12-11-2014 Als kleine vereniging met weinig jeugdleden 

ontvangen wij straks geen subsidie meer. 

Uw reactie is voor ons aanleiding om het uitgangspunt 

van geen subsidie onder  de € 500 aan te passen. 

Verenigingen met jeugdleden ontvangen subsidie, 

ook als de subsidie onder de € 500 uitvalt.  

 


