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Gevraagde besluit
Vanuit de Algemene Reserve een krediet beschikbaar te stellen van € 143.000,-- voor uitvoering van
het Deelproject Start Dijk en Waard.
Inleiding
Het deelproject Start Dijk en Waard maakt onderdeel uit van het project Bestuurlijke Fusie, en richt
zich op de organisatie van de festiviteiten rond de aanstaande bestuurlijke fusie en daarmee de start
van de nieuwe gemeente Dijk en Waard. Het project is onderverdeeld in twee onderdelen:
Participatie en Promotie. Om uitvoering te geven aan deze onderdelen is budget nodig.
Het projectplan is door de Stuurgroep Fusie van 26 januari 2021 goedgekeurd.
Participatie
De inwoners en ondernemers zijn de motor van gemeente Dijk en Waard. Zij zijn de ziel van een wijk,
het leven in de brouwerij, het vandaag en het morgen, en vandaar is het normaal dat inwoners zich
betrokken voelen bij alles wat er in hun directe omgeving gebeurt. Om het feest van de gemeente te
zijn en niet een feest door de gemeente wordt er een fonds opgezet. Het maatschappelijk middenveld
kan zo zelf festiviteiten organiseren waarbij ze aanvragen kunnen doen voor een bijdrage vanuit de
gemeente.
Promotie
Het onderdeel promotie betreft de promotie van de nieuwe gemeente Dijk en Waard en alle
ceremonies en festiviteiten die vanuit de gemeente worden georganiseerd. Daarbij wordt een relatie
gelegd met het ‘draaiboek huisstijl’ en wordt samen opgetrokken bij de organisatie van onthullings- en
lanceringsmomenten en de verkiezingen.
Beoogd effect
Het kunnen uitvoeren van festiviteiten voor de nieuwe gemeente Dijk en Waard.
Argumenten
1.1 Inwoners betrekken.
Om het feest van de gemeente te zijn en niet een feest door de gemeente wordt er een fonds opgezet.
Het maatschappelijk middenveld kan zo zelf festiviteiten organiseren waarbij ze een aanvraag kunnen
doen voor een bijdrage vanuit de gemeente. Dit sluit aan bij wens tot participatie vanuit de colleges.
1. 2 Aansluiting en verbinding zoeken.
Met het fonds wordt waar mogelijk of gewenst aangesloten op overige projecten die reeds bestaan of
klaarstaan voor besluitvorming. Zoals de initiatievencampagne. Deze campagne richt zich op
ruimtelijke ontwikkelingen en wensen vanuit de inwoners welke de saamhorigheid en vitaliteit
stimuleren. Het Start Dijk en Waard-Fonds is gericht op festiviteiten en dus evenementen en
gebeurtenissen welke in teken staan van de fusie tussen de gemeenten. De verbinding tussen de
initiatieven is gelegd waardoor zij in elkaar zullen doorlopen en elkaar kunnen versterken.

Bij de uitvoering van het Start Dijk en Waard-Fonds kan er een verbinding gelegd worden met het
Project Verbinding. Mocht het Project Verbinding doorgang vinden, dan zal worden bekeken hoe er
samenwerking kan plaatsvinden.
Kanttekeningen
1. 1 Corona
Op dit moment is er nog geen concreet zicht op welke manier corona 2021 en 2022 van invloed blijft
op onze samenleving. Hierover is op zijn vroegst pas half 2021 mogelijk meer bekend. Voor zolang er
beperkende maatregelen van kracht zijn, zal hiermee rekening worden gehouden bij de toekenning
van fondsaanvragen en het opzetten van evenementen.
1. 2 Laveren
Het is laveren tussen te bescheiden en buitensporig. Het belang van afscheid nemen en een goede
start maken alsmede de juiste toon en soberheid raken maar ook het verbinden van de samenleving
en de passende middelen zoeken.
Financiële gevolgen
Bij het opzetten van het fonds is het moeilijk om vooraf te bepalen hoeveel initiatieven er vanuit het
middenveld zijn te verwachten. Het heeft dan ook de voorkeur om een symbolisch bedrag hiervoor uit
te trekken van € 5 per inwoner. Omdat het fonds zal lopen van voorjaar 2021 tot najaar 2022 kunnen
de kosten over twee boekjaren verdeeld worden. We zouden kunnen zeggen dat we twee jaar iedere
inwoner een kopje koffie geven.
Voorgesteld wordt de kosten te dekken uit de algemene reserve. Het zal gaan om een totaalbedrag
van € 215.000 per jaar, waarvan € 150.000 is gereserveerd voor het Fonds, en de overige € 65.000
wordt gebruikt voor de initiatieven vanuit de gemeente zoals o.a. de ceremoniële festiviteiten, een
tentoonstelling de communicatiecampagne en overhead.
2021:
€ 150.000,--: Participatie :Start Dijk en Waard Fonds;
€ 65.000,-- : Promotie en overhead.
2022:
€ 150.000,-- Participatie: Start Dijk en Waard Fonds;
€ 65.000,-- Promotie en overhead.
Op basis van de tussen Heerhugowaard en Langedijk afgesproken verdeelsleutel, bedraagt de
bijdrage van Heerhugowaard in totaal € 143.000,-- (afgerond).
Communicatie
In het promotietraject zal aangesloten worden bij het project Huisstijl. Verder wordt in overleg met
communicatie bepaald wie welke communicatie onderdelen op zich zal nemen zoals een promotiefilm
en een bewustwordingscampagne.
Uitvoering
Wanneer wij het budget toegekend hebben gekregen gaan wij de verstrekking en verwoording van het
fonds verder vormgeven. Het is de bedoeling dat het Start Dijk en Waard fonds voorjaar 2021 van
start gaat.
Monitoring/Evaluatie
Er vindt maandelijks afstemming plaats met de portefeuillehouders. Periodiek wordt het college
geïnformeerd. Aan het einde van het project, eind 2022, zal het project geëvalueerd worden
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
B&W besluit van 23 februari 2021.
Bijlagen ter informatie
Deelprojectplan Start Dijk en Waard
Burgemeester en wethouders van Langedijk

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur
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Financiën Start Dijk en Waard

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 februari 2021, nummer 26;
b e s l u i t:
vanuit de Algemene Reserve een krediet beschikbaar te stellen van € 143.000,-- voor uitvoering van
het Deelproject Start Dijk en Waard.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2021.
de raadsgriffier

de voorzitter

R. Vennik

L.A.M. Kompier

