
Projectplanning subsidies en accommodatie

Onderwerp

Wanneer tbv 

subsidiebeleid

Wanneer tbv 

Accommodatiebeleid

Wie verantwoordelijk waarvoor

Basisgegevens op orde (organisaties en cijfers)

Kaders op basis van MJV en Gezondheidsbeleid bepalen januari

Financiele plaatje bezuinigingen inzichtelijk januari

Veldconsultatie januari organisaties en collegae

Input accommodaties aangeleverd eind februari 

           1. bezetting sporthallen, welzijnsaccom. kunst en cultuur eind februari 

           2. rapportage Sportservice eind februari 

           3. huurgegevnes welzijn, sporthallen, welzijnsaccom en kunst en cultuur eind februari 

           4. verkapte subsidies eind februari 

Verwerking gegevens accommodaties en veldconsultatie januari februari/half maart februari/half maart

Terugkoppeling veldconsultatie aan commissie 11 maart wethouder informatie

Varianten inzichtelijk maken en doorrekening hiervan half maart

Bijeenkomst denktank 19 maart 19 maart

Kaders/Uitgangspunten beleid voorstellen en financieel vertalen - college eind maart college besluit

Informeel overleg met Wmo-adviesraad/SAR eind maart - begin april

Vaststellen projectopdracht accommodatiebeleid in college 8 april

Kaders/Uitgangspunten beleid en financieel vertalen - informatiebijeenkomst veld (verenigingen en eigenaren/beheerders 

accommodaties half mei half mei

Projectopdracht accommodatiebeleid tkn in Cie samenleving 13 mei informatie

Terugkoppeling veldconsultatie aan Wmo-adviesraad/SAR/K&Cadviesraad eind mei eind mei

Voorbehoud digitale consultatie inwoners Schagen september

informatieavonden hoofdgebruikers/beheerders van het maatschappelijk vastgoed eind mei

Commissie bijpraten over informatiebijeenkomsten veld door portefeuillehouder 10 juni 10 juni wethouder reflectie

Kaders beleid verwerken in concept-subsidiebeleid, -verordening en -tabel juni-half aug

Voorbereiding kadernota accommodatiebeleid juni-half aug

Voorgenomen besluit concept-subsidiebeleid, verordening en tabel - college 19 aug college besluit

Voorgenomen besluit: concept Kadernota accommodatiebeleid - college 19 aug college besluit

Bespreking met WMO-adviesraad/SAR/K&C Adviesraad eind augustus eind augustus

Voorbehoud: Informatie(bijeenkomst) veld (inspraakmogelijkheid organisaties) rond 20 aug rond 20 aug

Start inspraak veld 20 aug 20 aug

Commissie bijpraten over inspraakreacties tot op heden door portefeuillehouder 16 september 16 september wethouder informatie

Uiterste datum inspraakreacties 1 oktober 1 oktober

Aanpassing concept-subsidiebeleid, -verordening en -tabel 1 okt-28 okt

Aanpassing concept Kadernota 1 okt-28 okt

Aanlevering college 28 oktober 28 oktober

Vaststelling Kadernota accommodatiebeleid, subsidiebeleid, -verordening en -tabel door college nav inspraakreacties 4 november 4 november college besluit

Behandeling Kadernota accommodatiebeleid, subsidiebeleid, -verordening en -tabel door commissie 2 december 2 december

Vaststelling Kadernota accommodatiebeleid, subsidiebeleid, -verordening en -tabel door gemeenteraad 16 december 16 december gemeenteraad besluit

Communicatie verenigingen - instructie aanvragen op andere wijze nvt

Start aanvraag op nieuwe wijze nvt

Toekenning aanvraag op nieuwe wijze nvt

Implementatie en uitvoeringsprogramma voor in stand te houden en af te stoten accommodaties, beheersafspraken 4e kwartaal en verder



1 juli laatste college voor vakantie

1e college na vakantie 19 augustus

zomervakantie 5 juli - 17 augustus


