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Geacht College,
Het bestuur van de Beheerstichting Nieuwe Nes in Schagen heeft vernome r d á t in heticader
van het
herziene subsidiebeleid van de gemeente Schagen voor rŵfaìśchappelijke
organisaties, mogelijk een vermindering van de subsidies aan CNME de Groenling en de
Stichting Archeologische Werkgroep Kop van Noord-Holland overwogen wordt. Het bestuur
verzoekt u om in uw overwegingen te betrekken dat deze organisaties een belangrijk deel
van de tot dusver aan hen verstrekte subsidie nodig hebben voor het huren van de voor hun
activiteiten benodigde ruimten in de Nieuwe Nes. Vermindering van hun subsidie dupeert
daardoor niet alleen henzelf als rechtstreeks gesubsidieerde organisaties, maar brengt ook
onbedoeld het voortbestaan van de Nieuwe Nes in gevaar door het wegvallen van een
aanzienlijk deel van de huurinkomsten door het geldgebrek van de gebruikers.
De Nieuwe Nes is een aantal jaren geleden in nauw overleg met de gemeente opgezet om
een op ieders specifieke activiteiten toegespitst onderkomen te bieden aan in eerste
instantie CNME de Groenling, de Archeologische Werkgroep, de Historische Vereniging, de
Kinderboerderij en Vogelwerkgroep Tringa. Om het onderhoud en de instandhouding van
de Nieuwe Nes te kunnen bekostigen bleek het nodig om ook andere (vaste) huurders waaronder grote welzijnsorganisaties als 's Heerenloo en Wonen Plus Welzijn- aan te
trekken. Daarnaast vindt er veel (arbeidsintensief) incidenteel verhuur plaats. Op die wijze
en doordat wij uitsluitend met vrijwilligers werken zijn we er t o t dusver in geslaagd een op
kasbasis sluitende begroting te realiseren. De huuropbrengsten van in totaal C 65.000 per
jaar zijn de enige inkomstenbron van de Nieuwe Nes. De gemeente beschikt over een
overzicht van de bijna 20 vaste huurders en ieders huurbijdrage.
Indien het nieuwe subsidiebeleid er toe zou leiden dat het voor de Groenling en de
Archeologische Werkgroep - m e d e voor wie de Nieuwe Nes is gebouwd- de facto niet langer
mogelijk is de huur van tezamen C 12.200 voor hun huisvesting op te brengen, zal ook de
Nieuwe Nes niet langer in staat zijn een sluitende exploitatie te bereiken, haar faciliteiten te
handhaven en haar verplichtingen na te komen. Verder moet worden bedacht dat van de
totale jaarlijkse geldstroom de Nieuwe Nes C 29.000 uitgeeft voor de huisvesting en het
onderhoud, en C 23.000 aan de gemeente Schagen afdraagt voor rente en aflossing op de
hypotheek, en de OZB.
Doordat de beschikbare faciliteiten volledig worden verhuurd zijn ook de grenzen van de
huuropbrengsten bereikt, en is een verdere uitbreiding van de inkomsten niet mogelijk.
Gezien alle onbedoelde nevenschade verzoekt het bestuur u dringend niet op de subsidie
aan de Groenling en de Archeologische Werkgroep te korten.
Hoogachtend,
namens het bestuur,

Peter van deXGhijs/voorzitter
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