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Stuknummer: 14.115753

Ml

Stichting Markt 18
p/a Korenmolen 14
1742 KK Schagen

cultuurhuis
Aan de raadsleden van de gemeente Schagen

Kopie naar secretariaat samenlevingszaken Schagen, KCARS en de media GEMEENTE SCHAGEN
Schagen, 26 oktober 2014.

ING

2 6 ŨKT 20U

Geachte Dames en Heren,
Een samenleving waarin iedereen die dat kan verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar
eigen leven en omgeving, waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. Zo
beschrijft Wikipedia een participatiesamenleving.
In de "Beleidsuitgangspunten subsidiebeleid gemeente Schagen 2015" komen de woorden
participatie en deelname meermalen voor. In paragraaf 7 staat onder 'doelstelling': optimale
persoonlijke deelname aan de Schager samenleving.
In de gebieden zorg en welzijn, sport, en kunst en cultuur kan en moet die participatie gestalte
krijgen. Het is dus riskant om juist op deze gebieden te bezuinigen. Het gaat hier altijd om
twee soorten participanten: de cliënten, de leden, de deelnemers en degenen die dit voor hen
mogelijk maken: de verzorgers, de mantelzorgers, de bestuurders, de begeleiders, de
jeugdleiders, de trainers. Het leger van de vrijwilligers, zo vaak het smeermiddel van de
samenleving genoemd, vindt men in deze gelederen.
Als bestuur van de Stichting Marktl8 ons beperkend tot kunst en cultuur, willen wij
opmerken: Cultuur verstevigt de sociale cohesie. Culturele verenigingen fungeren als een
hecht sociaal netwerk waar jong en oud met elkaar optrekken. Cultuurbeleid raakt aan het
welzijnsbeleid.
Belangrijk beleidsuitgangspunt is de zelfredzaamheid. In de definitie van Wikipedia lezen we
de woorden iedereen die dat kan. In het beleidsstuk wordt gesproken over 'een vangnet voor
niet zelfredzame inwoners'. Wanneer dit vangnet van toepassing is voor culturele
verenigingen, is niet duidelijk.
Het niet zelfredzaam zijn ligt in vele gevallen aan een tekort aan eigen financiële middelen.
Dat gaat te meer spelen als voor deelname aan een activiteit een grotere eigen bijdrage wordt
gevraagd.
Voor de mensen die besturen en leiding geven aan activiteiten, zijn waarderings- en
budgetsubsidies van de gemeente altijd een stimulans geweest. S chrappen van subsidie neemt
de prikkel die van de gemeente kan uitgaan, weg.
Bezuinigen lijkt onvermijdelijk, maar wij hopen dat u bij uw afwegingen eraan zult denken
dat de leefbaarheid van Schagen en de participatie van zijn inwoners sterk wordt bepaald door
de kracht van het verenigingsleven.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van Stichting Markt 18
Henk Kok, secretaris.
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Svp Deze brief inboeken
M e t vriendelijke g r o e t ,
Griffie g e m e e n t e S c h a g e n
Postbus 8
1740 A A SCHAGEN
0224-210400
Qriffie@schaqen.nl
> > > Els Zwagerman 27-10-2014 > > >

>>> "Henk Kok" <henkkokml8@quicknet.nl> 26-10-2014 > > >
Aan de griffier van de g e m e e n t e Schagen,
Geachte m e v r o u w Z w a g e r m a n ,
Ik verzoek u onze brief "Bezuinigingen en p a r t i c i p a t i e " , die v i n d t in de bijlage, t e sturen naar de
raadsleden van de g e m e e n t e Schagen.
M e t vriendelijke groet,
Henk Kok,
secretaris Stichting M a r k t l 8 .
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