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Amendement 3 Evaluatie subsidiebeleid | subsidie voor mensen met 
een beperking

Agenda nummer 13
Onderwerp : Evaluatie subsidiebeleid

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 19-12-2017

Stelt de fractie van JESS voor om het volgende amendement 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;

« Er geen sprake is van harmonisatie, maar van willekeur.
» Dat inwoners met een verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) 

beperking niet serieus worden genomen in het voorstel.
« Dat juist binnen de huidige samenleving nog meer mensen met een beperking zijn 

die zelfstandig moeten wonen binnen de woonkernen en dat we dat serieus moeten 
nemen.

« Dat juist mensen begeleiden met verstandelijke en/of lichamelijke (motorische en/of 
zintuiglijke) beperking serieus moet worden genomen en dat de kosten voor deze 
begeleiding significant hoger is dan voor een gemiddeld lid.

» Dat in het voorliggend voorstel hier op twee organisaties na, geheel geen aandacht 
aan wordt besteed. Dat het ook niet juist is om binnen beleid aparte organisaties te 
benoemen.

» Dat juist mensen met een beperking ook een belangrijke rol spelen binnen onze 
samenleving en dat activiteiten voor deze doelgroep van wezenlijk belang is.

Stelt de fractie van JESS voor het besluit aan te passen met:

Dat er een basisbedrag beschikbaar wordt gesteld voor een vereniging/ 
stichting met activiteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 
(motorische en/of zintuiglijke) beperking en dat hiervoor een bijdrage wordt 
verstrekt van C 500,00.
Dat er subsidie per contributie betalende leden met een verstandelijke en/of 
lichamelijke (motorische en/of zintuiglijke) beperking wordt vergoed, gelijk aan 
de voorstellen bij jeugdleden (sport en Kunst&cultuur), van č 30,00 euro per lid, 
onafhankelijk van de leeftijd.
Dat de voorgestelde subsidie voor ‘Dp Landelijke rijvereniging de vrije teugels’ 
(voor personen met een beperking), e^ep, vaste bijdrage ad. C 1.000,- komt te 
vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.Į
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