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Betreft: Nieuw subsidie beleid Gemeente Schagen 

Geacht College, 

Algemeen Dorpsbelang Oudesluis is ook geïnformeerd over de bezuinigingsplannen die de 
gemeente Schagen wil doorvoeren. Niet alleen via het beheer van het Zwembad in 
Oudesluis dat wij uitvoeren, maar ook via de diverse sportverenigingen. Wij begrijpen dat u 
als gemeente voor ingrijpende keuzes staat en dat het tevens een zeer moeilijke opdracht is. 

Toch willen wij u dringend vragen om de volgende twee voorstellen in uw nieuwe beleid op te 
nemen: 

1. Ten aanzien van relatief kleine verenigingen in alle kleine kernen: 
Voor de sportverenigingen gaat u in het algemeen uit van een vergoeding per jeugdlid, daar 
sportende jeugd belangrijk is voorde samenleving! Prima, zijn we het helemaal mee eens! 
Echter in kleine kernen zijn de verenigingen veel kleiner en kunnen niet met dit bedrag toe. 
Daarom stellen wij voor om een staffel in te bouwen, zodat de kleine clubs iets meer krijgen 
dan de grotere, bijvoorbeeld: 

a. 0 - 50 jeugdleden C 47,00 per lid 
b. 5 0 - 100 jeugdleden C 35,25 per lid 
c. meer dan 100 jeugdleden 6 23,50 per lid 

Reden is dat de kleine clubs in verhouding hogere kosten per lid hebben. 
Daarnaast is er bij kleine clubs (vaak in kleine dorpen) veel minder middenstand aanwezig en 
dus minder sponsoring mogelijk, hetgeen ook een groot nadeel is. 
Dus hogere kosten door relatief kleine schaal en minder inkomsten aangezien er nauwelijks 
sponsors zijn, zorgen ervoor dat de kleine clubs extra hard worden getroffen. 
Daarom denken wij dat een staffelmethode een veel eerlijkere verdeling van het subsidiegeld 
oplevert voor de verenigingen in de gemeente Schagen. 

2. T.a.v. de jeugd in Oudesluis: 
Wij zien dat bij veel dorpen een jongerenvereniging aanwezig is die subsidie krijgt en 
behoudt. Ook een goede zaak, maar in Oudesluis is geen jongerenvereniging anders dan het 
Jeugd Sport Promotieplan (JSP), wat er voor moet zorgen dat de jeugd van straat blijft en 
zoveel mogelijk aan sporten doet. Dit stimuleert de JSP door de contributie van de 
verenigingen zo laag mogelijk te houden. Hierdoor is het mogelijk dat er voor een relatief 
laag bedrag een tweede of derde sport kan worden beoefend. 
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Daarnaast organiseert de JSP diverse activiteiten (filmavonden, Sinterklaasfeest, bezoek 
pretpark, spelletjesavonden, uitjes, activiteiten in het dorp, etc.etc). 
Het is dus eigenlijk een combi van sport en sociale evenementen, dat er voor moet zorgen 
dat de jeugd in het rechte spoor blijft, hetgeen tot dusver aardig lukt. Daarom vragen wij U 
vriendelijk de JSP als een jongerenvereniging te beschouwen en de daarbij behorende 
subsidie (C 3700, - ) aan de JSP toe te kennen. Het kan toch niet zo dat wij dit bij minister 
Plasterk de JSP promoten en dat er kort daarna de stekker uit wordt getrokken vanwege de 
extra subsidiebezuinigingen bij de aangesloten sportverenigingen! Door het sluiten van de 
enige school in Oudesluis in 2015 wordt het dorp al extra getroffen, maar wij willen in ieder 
geval onze jeugd goede sportmogelijkheden aanbieden in ons dorp, zodat het geen 
kinderloze kleine kern wordt in de toekomst. 

3. T.a.v. de zwembad in Oudesluis: 
Ten aanzien van zwembad "De Sluispoel" in Oudesluis welke wij in beheer hebben, het 
volgende. Op 30 november hebben wij hierover een gesprek met de gemeente om tot een 
goede oplossing te komen. Hier blijkt dat wij een zeer geringe subsidie krijgen (6 7 .500, - per 
jaar) van de totaal C 6 3 9 . 8 4 1 , - subsidie die beschikbaar komt. 
Dit is nog geen î,2Vo van het totaal. 
Wij runnen dit zwembad met veel vrijwilligers, het geen geprezen wordt door de gemeente 
en zelfs minister Plasterk. Wij hopen dan ook ten stelligste dat dit "uitstekende voorbeeld van 
zelfwerkzaamheid en burgerparticipatie" niet de nek om wordt gedraaid. Veel verenigingen 
moeten al met minder. Wij begrijpen de opgave van de gemeente, maar wij gaan er toch 
vanuit dat de zij het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen dragen, zal 
huldigen en dat de kleine kernen extra worden gesteund. Zo ook bij de zwembaden. 

Verder hebben wij totaal nog geen subsidietoekenning voor alle dorpsraden en wijkpanels 
gezien, terwijl deze het "verlengstuk van de Gemeente" moeten zijn. Ook hier geldt dat wij (ik 
spreek alleen van Oudesluis) niet veel nodig hebben. Een bepaalde vergoeding voor het vele 
printwerk en andere algemene uitgaven (burgers laten samenkomen i.v.m. informatie 
avonden etc. etc.) is hier toch zeker op zijn plaats. 

Graag vernemen wij Uw reactie. 
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GEMEENTE SCHAGEN 

Geachte heer/mevrouw, 

1 k OKĨ 20U 

Geachte heer/mevrouw, 

ING 1 k OKĨ 20U 

In bijlage wat kritische subsidienoten. In bijlage wat kritische subsidienoten. 

AFD: 
Met vriendelijke groet. 
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