Aan:

College en leden van de gemeenteraad van Langedijk

Van:

Stichting Hart van Oudkarspel
Dorpsstraat 850
1724 NV Oudkarspel

Oudkarspel, 26 april 2020

Geacht college en leden van de gemeenteraad van Langedijk,
Met enthousiasme hebben wij afgelopen dinsdag 20 april de raadsvergadering gevolgd
waarin de gemeenteraad zijn waardering uitspreekt voor de verenigingen en clubs binnen de
gemeente Langedijk.
De raad geeft bij het agendapunt Deelproject Start Dijk en Waard aan dat het Fonds dat het
college van plan is op te zetten voor het organiseren van festiviteiten rondom de start van de
nieuwe gemeente Dijk en Waard heel goed aangewend kan worden ten behoeve van het
bestaande verenigingsleven in Langedijk.
Hierbij willen wij u nadrukkelijk onder de aandacht brengen dat wij deze handschoen graag
zouden oppakken. Als Stichting Hart van Oudkarspel, die zowel Het Regthuis als Het
Behouden Huis exploiteert zijn wij, als gevolg van de corona-crisis, al ruim een jaar gesloten.
Het Regthuis wordt nog wel gebruikt voor trouwerijen en in Het Behouden Huis vinden nog
dagbestedingsactiviteiten plaats, maar voor het overige zijn er geen inkomsten. En helaas
geen ontmoetingen en activiteiten voor onze bezoekers! Ook de aanwijzing als
verkiezingslocatie heeft dit jaar, om onduidelijke redenen, geen doorgang gevonden,
waardoor wij ook op deze manier inkomsten zijn mis gelopen. Hoewel ons in een regulier
overleg met de heer J. Nieuwenhuizen is toegezegd dat hij ons de motivering daarvoor nog
zou geven, is dat tot op heden nog niet gelukt. In dat reguliere overleg heeft dezelfde
wethouder toegezegd om al onze verenigingen en clubs binnen de gemeente, waar het kan
en voor zover dat binnen zijn vermogen ligt, te willen helpen om deze crisis zo goed mogelijk
door te komen. Een mooie toezegging, maar des te verbazingwekkender was het om te
moeten vernemen dat het project Start Dijk en Waard niet door het eigen verenigingsleven
mag/zal worden uitgevoerd, maar dat het college de verbinding wil zoeken met
Paviljoen/Camping Dijk en Waard. Hoe haaks staat dit op de toezegging van de wethouder?
Als Stichting vragen wij jaarlijks een activiteitensubsidie aan bij de gemeente Langedijk.
Hiervoor moeten wij per activiteit elk jaar ongeveer 5 bladzijden aan aanvraagformulier
invullen. Hoe bevreemdend is het dat Camping Dijk en Waard/Paviljoen Dijk en Waard
helemaal niet aan dergelijke bureaucratische documentatie hoeft te voldoen? Bovendien
heeft de Camping activiteiten mogen initiëren zonder daarvoor over de benodigde
vergunningen te hoeven beschikken. Er is vooraf aangegeven dat er niet handhavend zou
worden opgetreden. Waarom gelden deze uitzonderingen niet voor ons als bestaande
verenigingen/stichtingen binnen de gemeente?

Waarom is deze rechtsongelijkheid in het leven geroepen voor de Camping Dijk en Waard en
mogelijk straks voor Paviljoen Dijk en Waard/Project de Verbinding?
Wij zouden het een eer vinden om, zo mogelijk samen met andere buurthuizen en
verenigingen/stichtingen in de gemeente Langedijk, een steentje bij te mogen dragen aan
het organiseren van festiviteiten rondom de start van onze nieuwe gemeente. Wij zouden
daar t.z.t. graag subsidie uit het Fonds voor willen aanvragen. Er zijn al sprankelende ideeën
door onze vrijwilligers geopperd. Wij hopen dan ook dat u wilt besluiten het Fonds
uitsluitend in te zetten ten behoeve van organisaties (dus geen particulieren/individuen,
zoals die ook al uitgesloten zijn in de bestaande beleidsregels activiteitensubsidie gemeente
Langedijk, artikel 5) binnen de gemeente Langedijk die al een (geruim) aantal jaren bestaan
en zonder exploitatiesubsidie en (bijna) alleen met de inzet van vrijwilligers hun begroting
sluitend moeten maken. Een dergelijke subsidieregeling is juridisch zeker mogelijk en
houdbaar (zie bijv. ook Subsidieregeling waarderingssubsidie vrijwilligersorganisaties 20192022 gemeente Stein en Nadere subsidieregeling welzijnssubsidies vrijwilligersorganisaties
Beekdaelen 2021 (bestaande organisaties)).
Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van Stichting Hart van Oudkarspel,
Y. Rep – van ’t Wout, voorzitter

