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Aanleiding/vraagstelling
Naar aanleiding van een ingediende motie op 20 juni 2012 tijdens de behandeling van de Kadernota
2012-2016 is de opdracht gegeven aan het college om een visie op integraal accommodatie - en
subsidiebeleid te ontwikkelen. De noodzaak om een op maatschappelij k doelen geënt accommodatieen subsidiebeleid te hebben is daarbij genoemd.
Daarbij komt ook dat bezuinigingsopdrachten vragen om gerichte en efficiënte inzet van middelen
waarbij de gemeente afwegingen moet maken.
Een derde aanleiding zijn de drie decentralisaties (Jeugdzorg, Awbz/Wmo en de Participatiewet) in het
sociale domein een nog groter druk legt op de gemeentelijke financiën. Ook hier is de gerichte en
efficiënte inzet van middelen noodzakelijk.
Een vierde aanleiding is gelegen in de ‘Kanteling ’ gedachte van de Wmo, welke meer verantwoording
en zelfredzaamheid van de burger vraagt. Deze gedachte is toepasbaar op het subsidie - en
accommodatiebeleid. In het rapport zult u deze aanleidingen kunnen herleiden.

Inhoud rapport
Dit rapport licht toe hoe inwoners, organisaties en verenigingen gezamenlijk bij kunnen dragen aan het
bereiken van nieuwe maatschappelijke doelen. Deze nieuwe maatschappelijke doelen zijn noodzakelijk
vanwege verschillende politieke, maatschappelijke, financiële en demografische ontwikkelingen.
Ook beschrijft het rapport welke uitgangspunten de gemeente daarbij wilt hanteren, daar waar het gaat
om vormen van subsidiering en inzet van maatschappelijk vastgoed. Belangrijk uitgangspunt daarbij is
de ‘eigen kracht’ van de Langedijk ers.

Mogelijke oplossingen/doelstelling
Het komen tot een effectieve en efficiënte inzet van middelen om vooraf geformuleerde
maatschappelijke doelen binnen het sociale domein te bereiken. Deze doelen dienen gebaseerd te zijn
op een maatschappelijk behoefte die door de raad zijn vastgesteld. Hiermee ontstaat een methode van
subsidiëren en inzet van maatschappelijk vastgoed waarbij sprake is van samenhang tussen beleid,
opdracht, prestaties, resultaten en kosten.

Maatschappelijke doelen
Om te komen tot effectieve inzet van middelen is het noodzakelijk dat er maatschappelijke
doelstellingen worden geformuleerd voor het sociaal domein. In het Subsidiebeleidskader 2012 -2015 is
al gesteld dat, om in aanmerking te komen voor enige vorm van ondersteuning do or de gemeente
Langedijk, de aanvrager een aantoonbare bijdrage moeten leveren aan het behalen van onze
maatschappelijke doelstellingen. In dit rapport wordt een voorstel gedaan voor de formulering van
nieuwe maatschappelijke doelen (hoofdstuk 4, blz. 11 t /m 14).
De maatschappelijke doelstellingen voor Langedijk zijn opgebouwd aan de hand van vier centrale
thema’s zoals deze zijn benoemd in de startnotitie Kadernota Langedijker Sociaal Domein die reeds is
aangeboden ter vaststelling door de raad.
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Binnen dit thema gaat het om taken in het kader van (preventief) jeugdbeleid. Deze taken zijn op te
splitsen in de domeinen jeugd en gezin, opvang, onderwijs en jeugd, vrije tijd en veiligheid. In 2015
worden hier naar verwachting nieuwe gemeentelijke jeugdzorg taken aan toegevoegd.
Meedoen
Binnen dit thema zijn taken opgenomen welke in het sociaal zeke rheidsdomein een rol spelen. Dit
betreft het inkomensdeel van verschillende wetten, maar ook bijzondere bijstand en diverse vormen
van re-integratie. Daarnaast betreft dit thema burgerparticipatie.
Wonen, Welzijn en Zorg
Binnen dit thema gaat het om Wmo-voorzieningen in het kader van de compensatieplicht,
maatschappelijk dienstverlening en welzijnswerk zoals ouderen - en vrouwenwerk en anti-discriminatie.
In 2015 worden hier naar verwachting nieuwe gemeentelijke (AWBZ) taken aan toegevoegd.
Kaders en uitgangspunten
Om maatschappelijke doelen te bereiken, beschikt de gemeente over
verschillende
sturingsinstrumenten. Zo zijn er sturingsinstrumenten die voortvloeien uit wet - en regelgeving,
bijvoorbeeld het accommoderen van onderwijs en het zijn van bestuurde r in een Gemeenschappelijke
regeling (zoals de GGD). Daarnaast zijn er ook financiële sturingsinstrumenten zoals het verlenen van
een subsidie, het inkopen van diensten of het beschikbaar stellen van middelen om maatschappelijke
accommodaties te realiseren en in stand te houden. Dit rapport beschrijft kaders en uitgangspunten
voor subsidie- en accommodatiebeleid.
Om te komen tot efficiënte inzet van middelen is het noodzakelijk dat er vernieuwde kaders en
uitgangspunten worden geformuleerd voor het sociaal domein. Belangrijk hierbij is dat de dialoog
tussen de gemeente en de organisaties, verenigingen en inwoners. Daarin wordt besproken hoe
samenwerking tussen organisaties gestimuleerd kan worden en optimaal gebruik gemaakt kan worden
van de kracht van de Langedijker gemeenschap. Hieronder puntsgewijs een opsomming van de
belangrijkste veranderingen voor de inzet van publieke middelen.
Subsidiebeleid (Hoofdstuk 5, blz. 15 -16)
- De gemeente gaat uit van de eigen kracht en ondernemerschap van de Langedijker sam enleving en
stimuleert deze eigen kracht primair via inzet van niet financiële sturingsinstrumenten .
- Subsidie is vraag- en effect gestuurd en wordt alleen verleend als activiteiten aantoonbaar
bijdragen aan het realiseren van de maatschappelijke doelstell ingen in Langedijk en deelname niet
of niet volledig door deelnemers bekostigd kan worden.
- De gemeente richt zich bij subsidieverlening primair op het bereiken van effecten voor die groepen
die niet of niet voldoende op eigen kracht kunnen participeren in de samenleving.
- De gemeente stemt de duur en de hoogte van de subsidie af op de te leveren bijdrage aan de
maatschappelijke doelstellingen en in aanvulling op de eigen kracht van inwoners en/of
organisaties.
- De gemeente verleent geen subsidie aan commercië le organisaties.
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De gemeente stelt extra voorwaarden aan subsidieverlening gericht op;

innovatie en het versterken van eigen kracht en ondernemerschap,

samenwerking tussen organisaties,

cofinanciering en eigen vermogen,

het efficiënt gebruiken van accommodaties.

Accommodatiebeleid (hoofdstuk 6, blz. 17 t/m 29)
Om het accommodatiebeleid een impuls te geven staan hieronder nadere kaders en
uitgangspunten geformuleerd waarbij speciale aandacht is voor zaken als:
- het profileren van Langedijk als dorp met een aantal voorzieningen die niet misstaan in
een grotere gemeente;
- het mogelijk maken van ontmoeten, ontplooien en ontspannen;
- het benutten van het beginsel van eigen kracht;
- het actief voorkomen van onnodige kosten of het verhogen van inkomsten
- het Integraal Huisvestingsplan en de Nota kostendekkende huur.
Financiële aspecten:
De notitie bevat kaders en uitgangspunten welke niet direct een financieel gevolg inhouden. In de
uitvoering van dit nieuwe beleid wordt duidelijk welke financiële gevolgen het heeft.

Overleg/inspraak/zienswijzen:
Er zijn informatieavonden gehouden op 13 en 22 mei 2013 met belanghebbenden. In de verdere
uitvoering van de kaders voor het subsidie - en accommodatiebeleid wordt extra aandacht besteedt aan
het interactief werken.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Er wordt over de uitvoering gerapporteerd door middel van memo’s.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Rapport subsidie- en accommodatiebeleid gemeente Langedijk ‘Langdijker Kracht’

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

collegebesluit 18 juni 2013;
verslagen 13 en 22 mei 2013;
verslag PB-avond 3 juni 2013;

Zuid-Scharwoude, 18 juni 2013
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013, nummer 52;

besluit:
in te stemmen met de inhoud van het rapport ‘Langedijker Kracht’, subsidiëren en
accommoderen vanuit Langedijker visie .

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 17 december 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

