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Stichting bevordering 
Stuknummer: 14.114808 

Mil II II I Hi I Hi I II 

Westfriese folklore Schagen 
GEMEENTE SCHAGEN 

Postbus 208, 1740 AE Schagen 
Bankrekening NL17RABO0169282694 ING 2 2 0KT20U 

AFD: 

Aan het College van B&W van de Gemeente Schagen 
Postbus 8 
1740 AA Schagen 

Schagen, 21 oktober 2014 

Geacht College, 

Hieronder treft u onze reactie aan op de subsidievoorstellen voor 2015 e.v. die U de 
Stichting Bevordering Westfriese Folklore in Schagen, bij monde van wethouder Blonk 
tijdens een bijeenkomst ten gemeentehuize op 9 oktober j . l . heeft gedaan. 

1: Procedureel 
U heeft ons geïnformeerd over een voorgenomen collegebesluit. 
Het 'tijdschema voor besluitvorming' dat wij van de heer Groot Antink ontvingen, vermeldt: 
12 november: einde inspraak periode 
17 november: collegebesluit 
27 november en 4 december (extra) commissies/insprekers 
2 december: behandeling in commissie samenleving 
16 december: behandeling in de Gemeenteraad. 

Kennelijk zijn niet alle medewerkers van de Gemeente Schagen op de hoogte van dit schema. 
Wi j ontvingen namelijk op 9 oktober j . l . per mail (8u54, dus nog vóórdat onze bespreking 
over dit onderwerp zou aanvangen!) het bericht dat de Gemeente alle abonnementen op de 
Westfriese Kroniek opzegt. Uit het gesprek later op deze dag, bleek dat dit punt onderdeel 
is van de nieuwe subsidieafspraken. 

Eerder dit jaar hebben wij soortgelijke ervaring opgedaan bij het intrekken van de 
medewerking van de gemeentelijke afdeling Onderhoud. 
Aanvankelijk was ons medegedeeld dat voor het seizoen 2014 van ongewijzigd beleid sprake 
zou zijn, maar dat we verzocht werden "mee te kijken", welke werkzaamheden in de 
toekomst door onze Stichting zouden kunnen worden overgenomen. 
Na de problemen rondom opbouw/afvoer/opslag van het danspodium kwam het in augustus 
tot een climax rondom de ringsteken), waarbij de onderhoudsdienst uiteindelijk toch voor 
het aanbrengen en ruimen van het zand op het parcours zorg droeg. 

Wi j zijn teleurgesteld over deze gang van zaken die immers impliciet tot de gewijzigde 
subsidieafspraken behoren. 
Wi j gaan er van uit dat de gemeenteraad hierover dan ook het laatste woord dient te 
hebben. 



2: Inhoudelijk 
U deelde ons mede dat het voorgenomen subsidiebedrag ad. C 6.978^ verhoogd zal worden 
met Cl.500,^ als tegemoetkoming voor het opzeggen van de (50) abonnementen op de 
Kroniek. 
En voorts met C 1.500,^ als compensatie voor de wegvallende inzet van de afdeling 
Onderhoud. 
Op dit nieuwe bedrag ad C 9.978^ wordt per 2016 10*36 gekort, zodat vanaf 2016 een 
subsidie resteert ad C8.980^ 
In het op de gemeentelijke website gepubliceerde subsidieoverzicht staat overigens voor ons 
als nieuw subsidiebedrag C 7.630^ genoemd Wellicht kunt u ons over deze 
verschillende bedragen duidelijkheid verschaffen. 

In eerste instantie zijn wij verheugd dat wij onze subsidie zullen behouden en zelfs iets 
meer krijgen dan voorheen. 
Echter: de C 1.500,^ voor de Kronieken is een sigaar uit eigen doos: door uw 50 
abonnementen ontvingen wij dit bedrag in het verleden uit de totaalopbrengst van ons 
donateursblad. 

Het compensatiebedrag van C 1.500^ voor de weggevallen inzet Onderhoudsdienst is niet 
toereikend. 
Op 17 april 2014 zonden wij u een specificatie van de kosten die gemoeid zijn met het 
uitbesteden van deze werkzaamheden. 
Hier is een totaalbedrag mee gemoeid van ruim C 7.000^ ex BTW., waarvan ca. C 3.500,^ 
voor montage/demontage/transport/opslag van het danspodium. 
Indien de SES het podium daadwerkelijk structureel voor haar rekening neemt, resteren 
voor ons als extra kosten ca. C 3.500^ ex BTW, ofwel C 4.235,^ inclusief BTW. 

In onze onderbouwde subsidieaanvrage (brief met bijlagen d.d. 27 maart 2014) hebben wij u 
reeds gewezen op de consequenties van het intrekken van de inzet van de dienst Onderhoud; 
een inzet ("hulp en medewerking") die ons door een besluit van de gemeenteraad in 1961 
voor onbepaalde tijd werd gegund... 
Consequenties die inhouden dat wij de activiteiten zullen moeten beperken en dat in het 
ergste geval de continuïteit van dit ruim 60-jarig, voor Schagen zo belangrijke evenement, 
in gevaar komt. 

Bovenstaande brengt ons tot het verzoek om de structurele subsidie voor de Westfriese 
Folklore in voor ons gunstige zin aan te passen, zodat we naast het bewaren en uitdragen 
van het cultureel historisch erfgoed een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan de 
lokale economie door de komende jaren weer vele tienduizenden extra bezoekers naar 
Schagen te lokken. 

Met dank voor uw aandacht en in afwachting van uw reactie. 

Bestuur Stichting Bevordering Westfriese Folklore in Schagen, 

R.C.M. Hogenes, 
Voorzitter. 


