
 

 

 

 

 

 

1. Korte introductie Stichting Dynamisch Dirkshorn (SDD). 

De SDD is opgericht op initiatief van de Dorpsraad  Dirkshorn, Stroet, Groenveld 

en het gemeentebestuur van de voormalige gemeente Harenkarspel. Met o.a. 

als doel het bevorderen van de onderlinge samenwerking tussen de 

verenigingen in Dirkshorn, Stroet en Groenveld. Inmiddels zijn vierentwintig 

verenigingen op het gebied van Sport, Kunst & Cultuur en Recreatie lid. Wij 

verwachten dat tegen het eind van het jaar vrijwel alle verenigingen lid zullen 

zijn. Meer informatie vindt u op onze website www.dirkshornbruist.nl. 

2. Vertrekpunt. 

Vertrekpunt van onze benadering is: als SDD pakken wij de handschoen op van 

de door de politiek zo dringend en dwingend bepleitte zelfwerkzaamheid en 

zelfredzaamheid.  

Direct ter uwer geruststelling. Als SDD komen wij niet vragen om meer geld 

voor onze leden. 

Het is duidelijk dat de gemeente een enorme bezuiniging moet verwerken in de 

begroting. Meer taken met fors minder middelen. Wij begrijpen dat dit niet 

pijnloos kan geschieden. 

Wat dat betreft kunt u ons zien als de constructieve oppositie. Wij denken 

graag met u mee over de invulling van een en ander. Maar dan vooral in de zin 

dat u als raad de algemene kaders en de randvoorwaarden aangeeft maar de 

nadere invulling aan het georganiseerde lokale veld overlaat.  

Terecht heeft is aangeven dat er een samenhang is tussen het subsidiebeleid 

en  het accommodatiebeleid. Wij begrijpen dat het lastig is om voor iedere 

vereniging uitputtend de gevolgen hiervan op de middellange en lange termijn 

aan te geven. Alleen dit gegeven dwingt een ieder om in goed overleg de 

vraagstukken die de komende periode op ons af komen te bezien en de burger 

te betrekken bij het vinden van oplossingen. Wij zijn blij dat de 



 

 

 

verantwoordelijk wethouder heeft aangegeven open te staan voor onze 

ideeën.  

 

Wij willen graag met u bezien op welke wijze er nog een verdiepingsslag 

gemaakt kan worden op de voorstellen zoals die de informatieavonden van 

september zijn ingegaan als zijnde de opbrengsten van de 1
e
 informatieronde 

eerder dit jaar.  

Wij denken dat er nog ruimte is om op het nu voorgestelde een doordacht 

conceptueel denken te leggen. Op de informatieavonden hebben wij gemerkt 

dat ook wethouder Blonk de in te vullen bezuinigingen meer wil laten zijn dan 

enkel een financieel technische operatie.  

Het inzetten van de beschikbare middelen als een bestuurlijk instrument om de 

door de politiek gewenste en bepleitte participatiemaatschappij vorm en 

inhoud te geven zien wij graag terug in de gemeentelijk voorstellen. 

Onder de paraplu van zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid hoeft het niet te 

blijven bij; dit doen wij niet meer dat moet u voortaan zelf doen. 

De diepere slag naar de burger meer betrekken, de burger meer 

verantwoordelijk maken voor zijn leefomgeving wordt zien wij graag zichtbaar 

terug komen in flankerend beleid.  

Die slag kan alleen gemaakt worden, gestimuleerd worden als middelen 

worden overgedragen aan het georganiseerde verenigingsleven en die zelf met 

de aangesloten leden kan beslissen over de aanwending. 

Hopelijk bent u met ons van mening dat het inrichten van de 

participatiemaatschappij niet stopt bij het overhevelen van taken van rijk naar 

gemeente. Maatwerk, dicht bij de burger stopt niet op het gemeentehuis. Dat 

moet de dorpen, de wijken in. 

Juist onder druk van bezuinigingen zijn er kansen voor de gemeente om in haar 

nieuwe rol te komen. Maar ook voor de burger.  

DW ｪWﾏWWﾐデW ｷﾐ ｴ;;ヴ ﾐｷW┌┘W ヴﾗﾉ ┗;ﾐ ざ┣ﾗヴｪWﾐ ┗ﾗﾗヴ ﾐ;;ヴ ┣ﾗヴｪWﾐ S;デざ HWデWﾆWﾐデ 
dat de gemeente zich de kunst van het loslaten moet eigen maken. Vertrouwen 



 

 

 

stellen in de burgerij. Wij hebben bij college op de informatieavonden duidelijk 

geproefd dat hier open voor staat. Wij hopen dat dit bij de gemeenteraad ook 

zo is. 

Graag zien wij dit terug middels concrete besluiten van het college en de 

gemeenteraad. Een besluit dat mogelijk maakt wat wij hieronder bepleiten. 

Wat de SDD bepleit is een overheveling van middelen waardoor en waarmee 

de burger zelf zijn directe leefomgeving op het gebied van Kunst, Cultuur, 

Recreatie en Sport kan inrichten.  

Wat wij voorstaan, sluit naadloos aan bij wat u in uw begroting 2014 en 

meerjarenraming 2015 に ヲヰヱΒ ;;ﾐｪWWaデ デく┘く さmeer zelfwerkzaamheid en 
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Dirkshorn, Stroet en Groenveld hebben juist voor dit soort zaken de SDD 

opgericht. 

Gelet op het bovenstaande vragen wij u de subsidiegelden die u jaarlijks voor 

de jaren 2015 -2018 separaat aan onze leden zou toekennen in zijn geheel toe 

te kennen aan de SDD.  

Voor alle duidelijkheid, het is en blijft het geld van de bij ons aangesloten 

verenigingen. Het zijn de besturen van de verenigingen die beslissen over de 

inzet c.q. aanwending van deze gelden. 

Voor het overgangsjaar 2015 verdeelt de SDD de subsidiegelden volledig 

conform het gemeentelijk voorstel. Het jaar 2015 wordt door ons gebruikt om 

met de leden een systematiek te ontwikkelen voor de verdeling van ontvangen 

subsidies voor 2016 en volgende jaren.  

Voorbeeld, u heeft nu de bijdrage aan de intocht van St. Nicolaas geschrapt.  

U maakt de keuze; daar zijn wij als gemeentelijke overheid niet meer van, dat 

moet de burgerij zelf maar doen. Dat begrijpen we. 

Als SDD kunnen we ons voostellen dat de aangesloten verenigingen zeggen wij 

vinden dat er wel een Sinterklaas intocht moeten zijn voor de kindertjes van 

Dirkshorn. Uit de aan de ons, via de SDD, toegekende gelden zetten wij een 

bedrag opzij voor de Sinterklaas intocht. 



 

 

 

 

 

3.    Verantwoording. 

Als SDD kunnen wij prima leven met een verplichting tot een transparante 

financiële verantwoording achteraf. Hiertoe wordt een aparte bankrekening 

geopend. Dit vergemakkelijkt de verantwoording van de inkomsten en 

uitgaven. Waar wij meer moeite mee hebben is het met het vooraf 

toestemmingvragen en een meldingsplicht voor ieder initiatief van uit de 

burgerij. 

 

4.    Draagvlak en middelen. 

Bovenstaande heeft het dagelijks bestuur van de SDD in een tweetal 

bijeenkomsten met onze leden besproken. Het verheugt ons dat er bij onze 

leden voldoende draagvlak is om deze weg op te gaan. Wat ons ook positief 

stemt, en u moet aanspreken, is dat onze leden een flinke stap verder willen 

gaan. De leden hebben aangegeven een gezamenlijke verantwoordelijkheid te 

voelen en willen zich verplichten om activiteiten te ondernemen die financiële 

middelen genereren die aangewend kunnen worden om een (deel) van de 

bezuinigingen op te vangen. Bij een enkele vereniging is er meer tijd nodig om 

akkoord te gaan met het principe van een vrije beleidsruimte. Hier leeft de 

vrees dat de gemeente dit zou kunnen interpreteren als zijnde er is kennelijk 

nog voldoende financiële ruimte. Ergo bij een volgende bezuinigingsronde 

krijgen we het extra  voor de kiezen. Voor zover er verenigingen zijn die meer 

tijd nodig hebben om het principe van vrije beleidsruimte te omarmen zullen 

wij als SDD bestuur de komende periode gebruiken om hen hier bij te 

ondersteunen. Een statement vanuit de gemeente dat hun vrees onterecht is 

zou daarbij helpen. 

  

5.    Samenvattend. 

College en Raad gebruik het momentum van het harmonisatie- en 

subsidiebeleid om aanzetten te maken, een beleidsmatige samenhang aan te 



 

 

 

brengen met, de door de politiek bepleitte participatiemaatschappij. De SDD is 

er klaar voor en zet gaat graag met u de daartoe vereiste bestuurlijke stappen.      

Het bestuur van SDD. 

Ted Zaat, voorzitter 

Marius Kant,secretaris 

Sjaak Kroon, penningmeester 


