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Graag registeren in MyCorsa en boeken op de postbus Samenleving. 

Bvd. 

Groeten, Alexandra 

GEMEENTE SCHAGEN 

ING 3 1 AUG 2015 

AFD: 

Bestuurssecretariaat 

Bezoekadres:, 

Postadres: Postbus 8, 1740 AA Schagen 

ç . o t M t t N i t Tel.: (0224)210 400 

b e h a g e n Fax:(0224)210455 

īìbè 
Bespaar papier - Is het echt nodig om deze e-mail te printen? 

Disclaimer: 

Informatie verzonden met dit e-mailbericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Indien deze 

informatie niet voor u bestemd is, wilt u dan de afzender berichten en dit document uit uw bestanden verwijderen? De gemeente 

Schagen sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen. 

Van: C. Bijl [mailto:cbi1loudesluis(S)quicknet.nl] 

Verzonden: maandag 31 augustus 2015 11:00 

Aan: Bestuurssecretariaat 

CC: 'Doets, Kees en Marjan'; 'Piet Slik'; Frans Bas; FrisoTeerink (DNA); Hans Klaver (CDA); Hans Kroger (JESS); 

Henk Feijen; Jan Pjotr Komen (SP); Merieke Bredewold; Nico Nannes; Perry Vriend; Piet Marees ( W D ) ; Rolf Klant; 

Jelle Beemsterboer 

Onderwerp: Voorgenomen besluit accommodatiebeleid 

Geachte heer/mevrouw, 

In bijlage onze zienswijze omtrent de beperking subsidies zwembad "De Sluispoel". 

Met vriendelijke groet. 

Secretaris Algemeen Dorpsbelang Oudesluis 

Cor Bijl 

Jippesstraat 15 

1757 PP Oudesluis 

0)0224223045 

0646193244 

B cbiiloudesluis@quicknet.nl 
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Algemeen Dorpsbelang 
"Oudesluis" 

Gemeente Schagen 
T.a.v. Burgemeester en Wethouders 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Oudesluis, 27 Augustus 2015 

Betreft: Nieuw subsidie beleid Gemeente Schagen 

Geacht Col lege, 

Geschrokken is A lgemeen Dorpsbelang Oudesluis door de bezuinigingsplannen die de 
Gemeente Schagen wil doorvoeren m.b.t. het zwembad in Oudesluis. 
Daarnaast voelen wij ons geschoffeerd omdat wij geen enkele schrifteli jke reactie hebben 
gehad op onze brief d.d. 24 Oktober 2014 m.b.t. deze bezuinigingen. 

Wij stelden daar onder meer in die brief: 

Ten aanzien van het zwembad "De Sluispoel" in Oudesluis wat wij runnen, hebben wij op 30 
november een gesprek met de Gemeente waar wij hopen een goede oplossing te kunnen 
vinden. Hier blijkt dat wij een zeer geringe subsidie krijgen (Euro 7.500,-- per jaar van de 
totaal 639.841,-- Euro subsidie = nog geen 1,20Á !!) waardoor wij met vele vrijwilligers dit 
zwembad kunnen runnen. Ook dit is geprezen door de Gemeente, zo ook bij de minister, en 
hoop ik toch ten stelligste dat deze "uitstekende voorbeelden van zelfwerkzaamheid en 
burgerparticipatie" niet de nek om worden gedraaid. Veel verenigingen moeten al met minder 
en wij begrijpen de opgave van de Gemeente, maar wij gaan er toch vanuit dat de Gemeente 
het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen, zal huldigen en dat 
de kleine kernen extra worden gesteund. Zo ook het zwembad in Oudesluis. 

Niets dus! Naast de school, nu ook het zwembad weg??? 

Daarentegen wordt er in het raadsvoorstel geschreven dat de zwembaden o.a. door 
aanpassing van de tarieven van het zwemkaart je met circa CO,50, extra inzet van vrijwilligers, 
openstel l ing weersafhankel i jk maken en aanpassing van de bar inkomsten deze verlaging 
van de exploitat ie bijdrage kunnen opvangen. 

Omdat we (en met name Piet Slik - vanaf 1983, en toen kregen we 8000,-- gulden (!) per 
jaar subsidie) het zwembad al zo lang exploiteren, hebben we allerlei innovaties toegepast 
om het exploitat ie tekort in de loop der jaren niet te laten groeien en zelfs terug te dringen. 
Dat blijkt dus wel als we nu op C7.044 , - per jaar zitten! 
Zo passen wij al vele jaren het stroom- en het chemical iëngebruik aan en relateren dit aan 
het aantal zwemmers en de heersende weersomstandigheden. 
Bar inkomsten hebben we niet en het lijkt ons niet wenseli jk een bar te beginnen.. . 
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Zwemkaart jespri js zul len we sowieso moeten verhogen om de terugval van het aantal 
kinderen en gezinskaarten op te vangen, maar mensen betalen geen hoofdprijs voor een 
eenvoudig zwembad zonder toezicht, dus ook dit gaat ons niet helpen. 

Daarnaast hebben we al eerder aangegeven dat de leden van de Vereniging A lgemeen 
Dorpsbelang Oudesluis zeer veel zel fwerkzaamheid doen, met name aan het zwembad. 
Bijna alle onderhoudswerkzaamheden (inclusief klein onderhoud aan pompen, fi lters, 
kleppen en andere randapparatuur alsmede het terrein, hekwerk, beplanting) door onszelf of 
bevriende bedri jven, (Jos Koks, Siem Vries, Kees Geel, Fa. Andritz) wordt gedaan, vaak voor 
niets!!! 
De vrijwilligers krijgen sowieso geen vergoeding, ook geen km vergoeding, enz. enz. Dit is 
bij menige vereniging wel anders! 

Stom van ons dat wij deze kosten nooit hebben opgevoerd, want dan waren de bezuiniging 
van 2 x 12.507o nog wel te halen; nu niet meer 

Hoewel , we hadden het volgende plan uitgedacht om toch aan het 
bezuinigingsvoorstel te kunnen voldoen. "We vragen aan de Gemeente Schagen de 
zonnepanelen van de School OBS de Bijenkorf, om zo kosten te besparen op onze hoogste 
onkostenpost, namelijk het stroomverbruik" ^ Jammer maar helaas, de Stichting Surplus 
heeft ze er al afgehaald (Tijdens deze werkzaamheden heeft onze voorzitter Kees Doets met 
de Gemeente gebeld om te vragen of dit wel goed ging, maar zij wisten van niets ?!. . . ) , 
volgens ons geheel onterecht, daar de subsidie hoofdzakelijk van de gemeente zelf was en 
de zonnepanelen volgens ons bij het gebouw horen en niet bij de inboedel. 

Jammer, want dit had een duideli jke financiële en mil ieubewuste win-win situatie voor de 
Gemeente Schagen en het dorp Oudesluis kunnen zijn: 
De Gemeente blij omdat we de f inanciële doelstelling kunnen halen en het Zwembad 
Oudesluis blij omdat we dan deze unieke voorziening voor het dorp en voor het recreatiepark 
kunnen behouden. Denkt U er ook aan dat de waarde en dus ook de OZB voor deze 
recreatiehuisjes zal kelderen als er geen zwembad meer is; dus wat levert die 12.50Zo (C881 ,— 
) dan nog op??? Er staan 125 huisjes, dus C 7 , - per huisje. De daling in OZB zal zeker 
aroter ziin 

Wellicht moeten wij samen toch in de richting denken om d.m.v. zonnepanelen onze 
stroomverbruik van het zwembad te reduceren. Derhalve kunnen we well icht met de 
Gemeente Schagen hier een duurzame oplossing in vinden. Graag vernemen wij van U 
hierover een reactie. 

Tevens halen wij nog eens aan dat wij totaal nog geen subsidie toekenning o.i.d. voor alle 
Dorpsraden in de Gemeente Schagen hebben gezien, terwijl deze het "verlengstuk van de 
Gemeente" moeten zijn. Ook hier geldt dat wij (ik spreek alleen van Oudesluis) niet veel 
nodig hebben, maar een bepaalde vergoeding voor bepaalde onkosten (burgers laten 
samenkomen i.v.m. informatie avonden, etc. etc.) is hier toch zeker op zijn plaats. . . . 
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Graag vernemen wij van U een reactie. 

Namens A lgemeen Dorpsbelang Oudesluis 

Vice Voorzitter 
A lgemeen Dorpsbelang Oudesluis 

Kopie: Fracties polit ieke partijen van Gemeente Schagen 


