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Aan

:
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:
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:

23 april 2021

Onderwerp

:

(Motie) Financiën start Dijk en Waard

Geachte (burger)raadsleden,

Tijdens de raadsvergadering van 20 april hebben wij u, in relatie tot de door LDW, CDA, SDW,
VVD en CU ingediende motie, toegezegd u nader te informeren over het raadsvoorstel ‘Financiën
start Dijk en Waard’.
Inleiding
Binnen het project Bestuurlijke Fusie is de deelprojectgroep ‘Start Dijk en Waard’
verantwoordelijk voor de organisatie van de festiviteiten rond en op weg naar het ontstaan van de
nieuwe gemeente Dijk en Waard per 01.01.2022.
Om het een feest voor en niet door de gemeente te laten zijn, is er een fonds ingesteld. Alle
organisaties, inwoners en ondernemers kunnen hierop een beroep doen voor het zelf
organiseren van festiviteiten en activiteiten, die in het teken staan van het samengaan van onze
twee gemeenten.
Uit de ingediende motie klinkt door dat er zorg bestaat over een ongewenste financiële
verstrengeling tussen het fonds ‘Start Dijk en Waard’ enerzijds en het project ‘De Verbinding’
(en/of ‘Paviljoen Dijk en Waard’) anderzijds.
Kernboodschap
Het fonds ‘Start Dijk en Waard’ en het project ‘De Verbinding’ staan los van elkaar. Er is noch
sprake van deelname aan noch financiering van laatstgenoemd project door gemeente
Langedijk.
Van een mogelijk veronderstelde relatie tussen het fonds en het project is geen sprake.
Juridische context
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht c.q. de daaraan gerelateerde ‘algemene
beginselen van behoorlijk bestuur’, kunnen individuen niet bij voorbaat uitgesloten worden van
een beroep op het fonds en de daaraan gekoppelde subsidieregeling.
Afwijzingen dienen inhoudelijk gemotiveerd te zijn.
Punt 2 van het dictum van de ingediende motie is daarmee juridisch niet uitvoerbaar.
Vervolg
Met het beschikbaar stellen van het gevraagde krediet, stellen wij (ook) de gemeenschap in
Langedijk in staat om met door hen zelf geïnitieerde festiviteiten en activiteiten een bijdrage te
leveren aan het gezamenlijke gevoel van ‘op weg naar Dijk en Waard’. Een Dijk van een
gemeente, waarin het Waard is te wonen, werken en ontspannen!

