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Betreft

: Bezwaarschrift inzake accommodatiebeleid en aanpalende beleidsstukken

Uw kenmerken

: 14.113615 en 14.LL3439

Geacht college,

Middels deze brief dienen wij een bezwaarschrift in tegen de volgende door u verstrekte stukken,

te weten:

1.
2.
3.

Algernene subsidie verordening gemeehte Schagen 2015
Beleidsuitgangspunten subsidiebeleid gemeente Schagen 2015
Concept Kadernota Accommodatiebeleip gemeente Schagen - oktober 2014

'stuk kenbaar maken.
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In onze hoedanigheid als Dorpshuis is de vorming van voorzieningen en reserves, alsmede
vermogensvorming voor conjuncturele schomr4elingen in de exploitatie, noodzakelijk voor de
continuiteit van het dorpshuis als accommodatiB. De vorming van voorzieningen en reserves zijn
slechts marginaal mogelijk geweest. De vormirlg van vermogen is in zijn geheel niet aan de orde
geweest. Wij maken bezwaar tegen de bevoegdheid varr het college om regels te stellen omtrent
de vorming hiervan (dit is met name van toepqssing voor de noodzakelijk vorming van
voorzieningen en reserves).

chaoen 2O75
In de beleidsuitgangspunten wordt gesteld dat de gemeente uitsluitend activiteiten subsidieert.
Naast het organiseren van eigen maatschappelijke activiteiten bestaan wij uit het voorzien in de
behoefte aan onderdak en plaats van samenkomst van velerlei verenigingen/stichtingen, clubs e,d,
Wij vragen ons af 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 ons Dorpshuis een afzonderlijke belpaling op te nemen die subsidiering van
Dorpshuizen mogelijk maakt. Ons voorstel is orn het Dorpshuis als cluster onder te brengen in
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artikel 7 (Doelstellingen nieuwe subsidiestelsel) of het Dorpshuis buiten de beleidsuitgangspunten
te houden en onder de regeling van budgetsubsidies te laten vallen.
Artikel 8
Wij zouden graag bij de faciliterende rol van de gemeente toegevoegd willen zien dat de gemeente
meewerkt aan een noodzakelijke wijziging van de bestemming van het Dorpshuis als delen van het
Dorpshuis een andersoortige commerciële functie gaan krijgen. De maatschappelijke rol van het
Dorpshuis mag uiteraard niet in het geding komen. Een ruime gemengde bestemming zou op
voorhand in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen.

Hoofdstuk 5

In tegenstelling tot hetgeen is verwoord heeft er nog geen verdiepingsgesprek plaatsgevonden met
ons over de uitgangspunten van de kadernota alsmede de mogelijke consequenties van dit stuk,
De in dit hoofdstuk omschreven rode draad bij Dorpshuizen wordt volledig door ons onderschreven.
Wij concluderen dat in het accommodatiebeleid deze rode draad waarin met name de
gemeentelijke verantwoordelijkheid staat omschreven niet of nauwelijks is terug te vinden.

Hoofdstuk 7.2/7.3
Ons DorpshuÍs heeft tot op heden geen exploitatiesubsidie gekregen. De jaarlijks verkregen
subsidie is een bijdrage voor het onderhoud van de schil ondank dat u deze bij de toewijzing in
2014 heeft omschreven als een "waarderingssubsidie".

Hoofdstuk 7.5/7.7
De lasten voor het maatschappelijk vastgoed komen op 2,79 miljoen euro per jaar. De lasten voor
dorpshuizen bedragen € 187.000,00 per jaar. Dit is 6,70lo van het totaal.
De bezuinigingsdoelstelling voor het maatschappelijk vastgoed bedraagt € 405.000,00, een
bezuiniging van 15olo. Voor de dorpshuizen is echter een bezuinigingspercentage voorzien van
27o/oll WÍj maken bezwaar tegen deze bovenmatige bÍjdrage in de bezuinigingen.
Het treft ons dat nergens in de nota een bezuiniging voor de wijk- en jeugdgebouwen van Schagen
worden genoemd. Zij veruullen ons inziens een gelijkwaardige functie binnen de gemeenschap
maar delen niet mee in de noodzakelijke bezuinigingen. Uit hoofde van gelijke monniken/gelijke
kappen verzoeken wij u dit punt in uw overwegingen en doelstellingen te betrekken.
Ook wordt de post cultuur die

2Oo/o van de lasten voor het maatschappelijk vastgoed voor zijn
rekening neemt niet betrokken in de te behalen bezuinigingen. Onduidelijk c.q. niet vermeld is
waarom dit is. Gaarne opheldering.

Hoofdstuk 9
Graag zien wij in het nieuwe beleid de in hoofdstuk 5 omschreven rode draad bij Dorpshuizen

bevestigd. Wij vinden dat de instandhouding van ons Dorpshuis uitdrukkelijk noodzakelijk is.
Daarbij is de exploitatie, beheer en onderhoud van ons Dorpshuis zonder gemeentelijke bijdrage
niet mogelijk. Wij zijn van mening dat een duurzame inzetbaarheÍd van het Dorpshuis afhankelijk
is van een constante subsidie waarbij de hoogte van de subsidie vergelijkbaar blijft aan de huidige
subsidie. Wij zien als Stichting het indirect verkrijgen van subsidies via onze maatschappelijke
gebruikers niet als haalbaar. Met name als ook de beheer en onderhoudskosten volledig in de
vergoeding voor het beschikbaar stellen van het Dorpshuis moeten worden meegenomen.
Het is van evident belang dat subsidies rechtstreeks worden verstrekt aan het Dorpshuis om
achteruitgang van de kwaliteit van het Dorpshuis te voorkomen.

Externe financiering voor
omdat de exploitatie van Dorpshuizen

flgen en noodzakelijke renovaties is niet mogelijk
voldoende zekerheden biedt voor marktpartijen.

Bijlage 1, 5 en 8
De kern Waarland is binnen de
bereikbaarheld van de meeste

gevonden moeten worden. De
onderdeel uitmaakt van ons Dorpshuis,
onze kern.

Wij hopen dat bovenstaande punten
wij zijn uiteraard gaarne bereid onze

In afovachting van uw gewaardeerde

een excentrisch gelegen kern. De

vooaieningen zouden binnen de eigen kern
van ons Dorpshuis, alsmede de sportzaal die een
voor het behoud van de leefbaarheid binnen

aafleiding zijn de concept kadernota aan te passen en
en opmerkingen mondeling aan u toe te lichten.

tQkenen wij,

Hoogachtpnd,

Annet Kroon

lands Dorpshuis.

