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Goedemiddag,
AFD:
Hierbij een brief van de buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel aangaande de subsidies. OpTÉTOSTT
deze brief ook al eens verzonden maar tot op heden hebben we nog geen reactie mogen
ontvangen hierop.
Vandaar dat ik deze brief nogmaals stuur.
Vriendelijke groeten,
Jeroen Tijm.
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Jeroen Tijm (Voorzitter/Secretaris Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel)
Langehof10
1741 HZ, Schagen
® 0224-56 26 53
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Schagen, 18-09-2014
Betreft: subsidie Buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel.
Geachte Wethouder Blonk.
Enige tijd geleden heeft de gemeente Schagen ons een brief toegezonden waarin
het subsidiebeleid zou worden omgegooid.
Dit sloeg in als een bom binnen ons bestuur.
Wat gaat de toekomst ons dan brengen?
In het voorjaar verscheen er op internet een hele waslijst van verenigingen en
instellingen die subsidie van de gemeente kregen en wat deze verenigingen in de
toekomst zo ongeveer konden gaan verwachten. Na uitvoerige bestudering hiervan
stond onze vereniging NIET in deze lijst.
Vervolgens bleef het ook akelig stil vanuit de gemeente. Geen enkel teken meer van
wat er nu eigenlijk gaat gebeuren.
Inmiddels zijn de avonden waarop voorlichting wordt gegeven in volle gang maar wij
weten nog steeds niet waar we aan toe zijn.
Tot op heden kregen we altijd van de beide gemeenten Zijpe en Harenkarspel een
waarderingssubsidie van C 1 2 5 0 ^ per gemeente die inmiddels geïndexeerd is. Van
de gemeente Schagen hebben we deze waardering sinds de fusie nu ook gehad. Wij
kunnen niet samenwerken met andere verenigingen binnen de gemeente, zijn ook
strikt gebonden aan het werven van sponsoren, reclame mag niet op of in de bussen
want Connexxion eist een uniforme uitstraling van de bussen.
Wij voeren eigenlijk een taak van de overheid uit, en komt onze subsidie onder druk
te staan dan moeten we gaan snijden in kilometervergoedingen voor chauffeurs of 1
maal per jaar een leuke middag organiseren voor onze 70 vrijwilligers die openbaar
vervoer in de gemeente in stand houden. Gaan we in de vergoedingen snijden dan
gaat dat geheid chauffeurs kosten maar er zijn ook veel chauffeurs die erg veel
waarde hechten om 1 maal per jaar met z'n allen samen te komen en gezellig bij te
praten.
Wij willen graag weten wat er gaat gebeuren dus zouden we graag een reactie
hierop willen hebben.
Met vriendelijke groeten,
Jeroen Tijm,
voorzitter buurtbusvereniging Zijpe-Harenkarspel.
Langehof 10,
1741 HZ Schagen
Tel: 0224-562653
Email: info(a)buurtbus411 .nl
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