Nota subsidie en accommodatiebeleid gemeente Schagen.
Inspraak reactie dorpsraad Waarland

Gevolgen zwembad Waarland verstrekkend. Budget nu 640.000 euro waarvan 400.000 voor de Wiel,
150.000 voor zwembaden Warmenhuizen + Dirkshorn ( allen vallend onder paraplu sportfondsen
baden Nederland, voorlopig beschermt door contractuele verplichtingen ).Naast Zwembad Waarland
45.000 euro en zwembad Oudesluis 7.000 = tezamen 640.000 euro. Taakstelling te bezuinigen 30% =
210.000 i.p.v. elders ( voetbal subsidies 15 % ?? ).
Zwembad Waarland leest in huidige kadernota extra bezuinigen op exploitatie waardoor 0 euro
subsidie resteert !!!
Zwembad Waarland is het toonbeeld van de beoogde participatie samenleving en wordt zo ongenadig
hard gestraft voor onrechtvaardige en onevenwichtige bezuinigen. Onaanvaardbaar.
Voetbal en handbal ; de bezuinigingen als eerst aangekondigd zijn te begrijpen; jeugdledensubsidie
van 27,50 verlaagd naar 23,50 met ondergrens van 500 euro per jaar. De boel is gekanteld naar het
late bericht dat naast klein onderhoud (gras en kanten maaien bv ) ook het groot onderhoud voor
rekening van de vereniging komt ; een sportveld renoveren kost redelijk snel 100.000 euro +
afgekeurde handbalvelden met nieuw asfalt 50.000 euro per stuk + aanpassen of vervangen
kleedkamers ???.Een vereniging die dit op zijn bordje krijgt dient redelijk snel zijn contributie te
verdubbelen !!!
Dit overvalt de sportwereld zeer onaangenaam. Geen bruidsschat, geen nulmeting + extra problemen
schenkingsrecht en overdrachtsbelasting bij overdracht eigendom.
Dorpshuis ; geen bijdrage meer aan schil van het gebouw voor onderhoud, maar een verminderde
exploitatie subsidie per jaar wat mogelijk extra huurverhogingen voor gebruikers gaat opleveren.
Opmerkelijk is dat wijkgebouwen Groeneweg en Waldervaart buiten bezuinigingen vallen !!
Aanwezige bovengenoemde besturen hebben reeds zelf gereageerd op onheilsberichten naar de
gemeente Schagen toe en politieke partijen. DR Waarland zal middels reactie als bovenstaand ook
inspreken op inspreek data voor commissie samenleving; 27 november of 2 december.
Leefbaar Waarland
Voortgang supermarkt dossier : via Jelle vragen over er voortgang is. Woningbouw ter promotie
supermarkt en leefbaarheid Waarland. De woonvisie gemeente Schagen ; extra ruimte en kansen
voor particulier opdrachtgever schap en vraag gestuurd bouwen. Waarland Bouwt Zelf biedt
perspectief naast de ruimte voor ruimte regeling voor extra benodigde woningbouw voor de toekomst.
Ter ondersteuning van bovengenoemd proces is extra comité ( breed samengesteld ) om te komen
tot woonwensen onderzoek. Concept vragenlijst onderweg + verzoek bijdrage in de kosten van dit
onderzoek verzonden naar gemeente Schagen. Als er meer bekent geworden is komen we weer bij
elkaar. Hopelijk nog dit jaar.

