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De begroting 2014 is inmiddels op 12 november aangenomen. Hij laat een redelijk beeld zien. Nu
maar hopen dat alles zich ontwikkelt zoals geprognotiseerd. Het werd 12 november een latertje.
Vanwege het tijdgebrek lieten de fracties hun betogen maar zitten; reden voor nestor Hans de
Graaf (VVD) te verzuchten dat hij zoiets nog nooit had meegemaakt en te hopen dat het de volgende keer beter gaat. Wij sluiten ons hierbij aan; de democratie wordt geweld aangedaan als de
partijen niet meer de moeite nemen hun stemgedrag te verklaren.
SUBSIDIEBELEID
Van alle uitgaven van onze gemeente kan de raad niet meer dan zo’n 20% beïnvloeden. De rest bestaat uit vaste uitgaven, door het Rijk opgelegde uitkeringen etc. Van die 20% wordt ruim de helft (€
7,2 miljoen) uitgegeven aan subsidies, waarvan weer meer dan de helft aan cultuur, sport en overige
maatschappelijke ondersteuning. B&W heeft de raad voorgesteld de subsidies vanaf 2015 met 1,233
miljoen euro te verlagen. Waar en hoeveel moet de raad zelf aangeven, en daarover wordt in december gesproken. De peuterspeelzalen hebben al gereageerd alsof hun subsidie geheel komt te
vervallen, en met oog op de verkiezingen in maart 2014 hebben CDA en VVD alvast laten weten dat
de peuterspeelzalen niet gekort mogen worden. Dat heet politiek opportunisme, de verkiezingen
komen er aan. Verstandiger ware geweest als de partijen hadden laten weten dat eerst het hele stelsel van accommodaties en subsidies eens goed onder de loep moet worden genomen alvorens verstandige besluiten te nemen, maar helaas. Daarom doet de Burgerrekenkamer Langedijk dat maar.
Eerst wat statistiek
De € 7,2 miljoen subsidie per jaar wordt uitgekeerd aan totaal 150 ontvangers. 10% daarvan, 15
stichtingen en verenigingen, verdelen € 6 miljoen per jaar, de resterende € 1,2 miljoen is voor 140
kleine subsidieontvangers. Bijna 3 miljoen gaat naar ‘’Maatschappelijke Ondersteuning’’. Daaronder
vallen peuterspeelzalen, jeugdwerk, minderhedenzorg, sport en ouderenbeleid. Een sector waar
veel vrijwilligers een belangrijke rol vervullen. Maar er zijn ook een paar grote stichtingen die in heel
Noord-Holland professionele hulp bieden en vrijwilligers begeleiden. Deze 3 stichtingen, Kern8
(jeugdwerk), De Wering (ouderenwerk, jongerenwerk, maatschappelijk werk, sociaal raadslieden) en
Wonen Plus Welzijn (ouderenwerk, vrijwilligerswerk, mantelzorg, maaltijdservice) ontvangen bij elkaar 8 ton. Kern8 heeft momenteel organisatorische problemen en gaat Langedijk op termijn verlaten. Met de Wering en Wonen Plus Welzijn zijn afspraken gemaakt voor nader overleg.
De dilemma’s van de subsidieverstrekker
Als je namens de burgers van Langedijk in de positie bent jaarlijks € 7,2 miljoen onder de goede doelen te verdelen, dan denk je natuurlijk eerst goed na. Hoe moet ons dorp er uit zien? Welke functies
en diensten heeft ons dorp in ieder geval nodig? Gaat de overheid daarin voorzien of laten we het
aan burgerinitiatief over? En als de burgers iets opzetten, willen we daar dan subsidie in steken?
Moet dat eigenlijk wel of kunnen ze zichzelf wel bedruipen? Moeten we accommodaties aanbieden
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of mogen ze ook zelf wel wat doen? Hoeveel geld hebben we er eigenlijk als samenleving voor over?
We nemen aan dat over dit soort dingen echt wel wordt nagedacht, maar dan blijven we wel met
een paar vragen zitten. Zoals bijvoorbeeld:
 Waarom wel subsidie voor bijvoorbeeld de beddenrace maar niet voor de voedselbank?
 Waarom € 231.698 subsidie voor voetbal en € 16.885 voor tennis?
 Waarom € 243.618 voor het jeugdwerk van Kern8 terwijl daar naar schatting niet meer dan
enkele tientallen of een paar honderd jongeren van de doelgroep worden bereikt?
 Waarom staat er € 106.333 subsidie voor LSVV terwijl dat volgens onze informatie geen subsidie maar aflossing van een lening is? Een lening van de voetbalvereniging aan de gemeente
wel te verstaan?
 Worden er prestatieafspraken met de subsidieontvangers gemaakt, en hoe wordt dat gecontroleerd?
De komende weken zullen wij op deze en andere vragen antwoorden trachten te vinden. Wij vinden
dat de raad beter de tijd kan nemen om alles goed te overdenken en te onderzoeken, liever dan onder tijdsdruk een paar snelle besluiten te nemen. Snelle besluiten die er altijd op neerkomen dat
alles en iedereen over één kam worden geschoren en van enige nuance geen sprake meer is. Maar
dat zien wij nu juist wel graag. Een goede leidraad bij deze belangrijke discussie kan de door wethouder Irma Schrijver (GL) aangeboden nota ‘’Langedijker Kracht – Subsidiëren en accommoderen vanuit
Langedijker visie’’ zijn. Daarin een zinnige beschrijving van maatschappelijke doelen, kaders voor
accommodatiebeleid en een compleet overzicht van de bestaande subsidies. Wij sturen hem bijgaand.

