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DECENTRALISATIES IN 2015 BIEDEN GEWELDIGE KANSEN
De voorgenomen bezuiniging van € 1,233 miljoen op accommodaties en subsidies lijkt nauwelijks
te realiseren. Van de totaal € 7,2 miljoen huidige subsidie is maar een klein deel, ongeveer éénderde, door de raad van Langedijk te beïnvloeden. Het voornemen is dat de bezuinigingen in 2015
effectief worden. Dat is ook het jaar waarin de aangekondigde decentralisaties in het sociaal domein worden doorgevoerd. Er is veel voor te zeggen de korting op subsidies een jaar op te schuiven en die tijd te gebruiken om het hele subsidiestelsel opnieuw in te richten en daarbij de effecten van de decentralisatie te betrekken.
Wat betekent de decentralisatie van de uitvoering WMO voor accommodaties en subsidies?
Het overhevelen van de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) biedt geweldige kansen aan lokale besturen om hun hele subsidiestelsel opnieuw in te richten. Ook de gemeente Langedijk. Belangrijk is daarbij dat het bestaande stelsel niet in allerijl wordt afgebroken.
Neem de tijd om eerst goed na te denken. Ook als dat betekent dat de beoogde besparing per 2015
later wordt gerealiseerd. Als straks de decentralisaties in 2015 een feit worden kunnen bestaande
accommodaties, met creativiteit en goede wil, zomaar heel anders gebruikt en dus gefinancierd worden. Maak er een project van, met een creatieve en bevlogen projectleider. Zulke mensen bestaan!
Waarom een besparing van € 1,233 op zichzelf een onzinnige gedachte is.
Programma subsidie Langedijk
totaal subsidie Langedijk
subtotaal cultuur, WMO, sport
totaal gemeenschappelijke regelingen
overige subsidies

2014
totaal
3.563.123
2.816.149
778.451
7.157.723

waarvan vast
1.820.238
2.816.149
4.636.387

rest
1.742.886
778.451
2.521.337

Twee derde van alle door Langedijk verstrekte subsidie is als vast te beschouwen. Want 40% gaat
naar gemeenschappelijke regelingen met Alkmaar en Heerhugowaard, en daar kan Langedijk niet
zomaar aan tornen. Ruim 25% van de verstrekte subsidie vloeit als huur van gemeentelijke accommodaties direct terug naar de gemeente of is op andere wijze als vast te beschouwen (NB: achterliggende berekeningen worden op verzoek toegestuurd). Waar willen of kunnen we dan € 1,233 miljoen op besparen? Op de resterende € 2,5 miljoen? Geen kaasschaaf maar het hakmes?
Veel subsidielijntjes gaan via ons culturele centrum De Binding.
Ooit vond de gemeente het nodig de te verwachten opbrengsten van bedrijvenpark Breekland op
voorhand te investeren in een cultureel centrum. Alkmaar had al de Vest, HHW had Cool, dus wij
hebben sinds 2008 De Binding. Stichtingskosten: € 20 miljoen. Bij de opening in 2008 bleek ineens
dat men vergeten was een beheerder aan te stellen. Er zit een theatertje in met 300 stoelen. Met
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licht- en geluidsapparatuur ter waarde van € 600.000. Er worden bijna geen voorstellingen meer
georganiseerd want de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. Verder zitten in de Binding de bibliotheek, Creativiteitscentrum Atelier 6, muziekschool St. Cool en Stichting Sportservice Langedijk (SSL).
Al deze instellingen zijn met mooie woorden en beloftes naar de Binding gelokt, hebben hun goedkope en vertrouwde locaties verlaten en zitten nu klem. De huursubsidies afbouwen zet de overheid
niet alleen neer als onbetrouwbaar, maar is ook een schot in eigen voet. Ongebruikte gebouwen
verloederen in no time. Dan wordt ‘’de Binding” zomaar ‘’de Ontbinding’’. Kortom, bezuinigen op
huursubsidies is bijna onmogelijk. Want de accommodaties komen leeg te staan.
Sportsubsidies en zo meer.
Sport is een belangrijk onderdeel van ons maatschappelijk leven. Het is belangrijk voor de opvoeding
van onze jeugd, het is gezond, het is leuk. Weinigen zullen er dan ook bezwaar tegen hebben dat een
deel van ons belastinggeld als subsidie aan de sport beschikbaar wordt gesteld. Maar het wordt
vreemd als de overheid kennelijk voorkeuren heeft en dat in haar subsidiebeleid tot uitdrukking
brengt. Anders kunnen wij het grote verschil tussen voetbal en andere sporten zoals tennis niet verklaren.
Hieronder de subsidies die nu verstrekt worden. Teruggerekend naar aantallen leden betekenen deze
bedragen dat de gemiddelde voetballer met € 125 per jaar door ons wordt ondersteund. De gemiddelde tennisser met minder dan € 10. De tennisclubs betalen zelf het onderhoud van hun banen en
clubhuis, de leden betalen apart gemiddeld ca. € 60 per jaar voor tennistraining. Tennis is, net als
voetbal, een volkssport.
Voetbal
Sportvereniging Vrone
BOL
DTS
LSVV

subsidie
36.723
26.686
61.956
106.333
231.698

aant. leden
427
282
399
750
1858

subs per lid
86
95
155
142
125

Tennis
TC Langedijk
TV St. Pancras
TV Tulp

subsidie
5.607
4.479
6.799
16.885

aant. leden
763
655
640
2.058

subs per lid
7,35
6,84
10,62
8,20

Over het gehannes met de Peuterspeelzalen.
De gemeente stuurde verenigingen en stichtingen op voorhand vast een briefje dat in 2015 hun subsidie zou komen te vervallen. Daarna werd stilte betracht, ook toen bekend werd dat het bestuur van
Stichting Peuterspeelzalen Langedijk in paniek was geraakt en al min of meer de handdoek in de ring
had gegooid. Pas toen het personeel het heft in eigen handen had genomen en een nieuw bestuur
was aangesteld kwam wethouder Westerkamp vertellen dat er nog niets was besloten en dat er in
2015 zelfs misschien wel meer geld beschikbaar zou zijn dan nu. Terwijl hij in een eerdere fase zelf
over een korting van € 140.000 sprak. Je moet maar lef hebben!
Hoe nu verder?
Wij voeren nog gesprekken met de Stichting Peuterspeelzalen Langedijk, en hebben inmiddels veel
informatie van Stichting de Wering, Stichting Wonen Plus Welzijn en Stichting Sport Servicepunt Langedijk ontvangen. Zij hebben ons buitengewoon openhartig en plezierig geantwoord op onze vragen
en nieuwe ideeën aangedragen. We komen hier snel op terug, maar willen alvast één belangrijke
conclusie uit deze gesprekken melden. Eigenlijk is het woord ‘’subsidie’’ hier niet op z’n plaats. Beter
zou zijn te spreken over ‘’projecten’’ en ‘’projectvergoeding’’. Dat heeft voor alle partijen heel veel
voordelen; daarover binnenkort meer.

