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GEMEENTE SCHAGEN 

NG 4 N O V 2014 
Svp op naam zetten van Samenleving 

"Sam Mulder" <sam.mulder@quicknet.nl> 3-11-2014 >>> 
L.S. 

Bijgaand stuur ik u ter kennisname de reactie van de gezamenlijke dorpshuizen op de conceptnota's 
accommodatiebeleid en subsidiebeleid. 

M vr gr 
Sam Mulder 
06 513 283 72 

o i / o s t ! D i t e-mai lber icht bevat geen virussen en malware omda t avast! Ant iv i rus actief 
is. 
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St. Maarten, 21-10-2014 

Aan het college van B&W 
Gemeente Schagen 

Reactie van de dorpshuizen ( Waarland, St. Maarten, Dirkshorn, Warmenhuizen, Tuitjenhorn, St. 

Maartensbrug, Callantsoog ,Stroet) 

op 

"Beleidsuitgangspunten subsidiebeleid gemeente Schagen en Algemene subsidieverordening 2015". 

Geacht college, 

1) 

In de beleidsuitgangspunten wordt gesteld dat de gemeente uitsluitend activiteiten subsidieert. 

Dorpshuizen organiseren in het algemeen zelf geen "activiteiten". De activiteit van het dorpshuis 

bestaat uit het voorzien in de behoefte aan onderdak en plaats van samenkomst van velerlei 

verenigingen/stichtingen clubs e.d.. 

Vraag is of het voorzien in deze behoefte als een activiteit passend binnen de kaders van het 

subsidiebeleid wordt gezien? Indien deze vraag ontkennend mocht worden beantwoord verzoeken 

wij U voor de dorpshuizen een afzonderlijke bepaling op te nemen die subsidiering van dorpshuizen 

mogelijk maakt. 

In hoofdstuk 7 - Doelstellingen en nieuw subsidiestelsel - ontbreekt ons inziens de cluster 

dorpshuizen. Gaarne aanvulling. 

3) 

In de begripsomschrijvingen van de subsidieverordening 2015 wordt een activiteitensubsidie 

gedefinieerd als een subsidie voor activiteiten etc. 

Zolang in de beleidsuitgangspunten en/of toelichtingen duidelijk wordt gemaakt dat het zijn van een 

openbare ontmoetingsplaats, het bieden van onderdak aan het verenigingsleven wordt gezien als 

subsidiabele activiteit is er geen probleem. Wij bevelen aan, ter voorkoming van onduidelijkheden, 

dit aspect in de stukken te verwerken. 

M v rg r 

Namens de dorpshuizen 

Sam Mulder 
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In het algemeen kader wordt ook vermeld: "Activiteiten passend binnen de kaders van het 

subsidiebeleid en die de beleidsdoelen van de gemeente ondersteunen worden gesubsidieerd". 

Dorpshuizen organiseren in het algemeen zelf geen "activiteiten". De activiteit van het dorpshuis 

bestaat uit het voorzien in de behoefte aan onderdak en plaats van samenkomst van allerhande 

verenigingen/stichtingen clubs e.d.. 

Vraag is of het voorzien in deze behoefte als een activiteit passend binnen de kaders van het 

subsidiebeleid wordt gezien? 

Aanvragen voor vervangingsinvesteringen/renovaties zullen niet meer worden toegekend tenzij 

aangetoond wordt dat financiering door derden, uitdrukkelijk niet mogelijk is en het past binnen de 

kaders van deze nota. 

Vraag is dus aan welke voorwaarden moet zijn voldaan om aan te tonen dat exploitatie zonder 

gemeentelijke bijdrage niet mogelijk is? Voldoen aan de voorwaarden kan leiden tot een vooraf 

afgesproken financiële vergoeding, zie einde paragraaf 9.1 van de nota. Dit punt zien wij graag verder 

uitgewerkt. 

6) 

Gezien de diversiteit in dorpshuizen, hun historie en in het verleden gemaakte afspraken met de 

gemeente lijkt het niet zinvol om harmonisatie van beleid t.a.v. dorpshuizen na te streven tenzij het 

standpunt dat dorpshuizen die in het verleden geen exploitatiesubsidie hebben ontvangen, ook in de 

toekomst geen subsidie zullen krijgen, wordt verlaten. 

Wij hopen dat bovenstaande punten voor u aanleiding zijn de concept kadernota aan te passen. 

Namens de dorpshuizen 

S.J. Mulder 

voorzitter 


