Ingediend door: Lokaal Dijk en Waard, VVD, CDA, GroenLinks, Senioren Dijk en Waard afd.
Langedijk, Christenunie
Motie
De gemeenteraad van de gemeente Langedijk in vergadering bijeen op 28 april 2021,
Constaterende dat:
-

-

-

Camping Dijk en Waard in 2020 subsidie heeft ontvangen van de gemeenten Langedijk en
Heerhugowaard zonder voorwaarden vooraf, zoals dat gebruikelijk is in beide gemeenten en
dat deze organisatie ook betrokken wordt bij de organisatie van de startactiviteiten van de
nieuwe gemeente Dijk en Waard.
Dergelijke acties ook door het reguliere verenigingsleven gedaan wordt of kan gedaan
worden, maar dat zij hier in het verleden op gekort zijn en dit nu met en via vrijwilligers
uitvoeren
Het verenigingsleven in Langedijk bij het aanvragen van subsidies aan diverse voorwaarden
verbonden worden en achteraf verantwoording moeten afleggen
Er geen financiële verantwoording voor het project Camping Dijk en Waard is gemaakt en
gedeeld met de raden van Langedijk en Heerhugowaard
Dezelfde initiatiefnemers doorgaan onder de naam Paviljoen Dijk en Waard en hierbij
€208.658 ontvangen van de gemeente Heerhugowaard
Het Paviljoen Dijk en Waard als mogelijke partner staat genoemd in het voorstel voor
Financiën Start Dijk en Waard
De verenigingen zich negatief hebben uitgelaten over de mogelijke bijdrage aan Project de
Verbinding en daarmee ook over Paviljoen Dijk en Waard

Overwegende dat
-

-

Ondanks na verzoek van de gemeenteraad er tot op heden nog geen financiële
verantwoording is overgelegd.
De evaluatie van de Camping Dijk en Waard niet als voldoende wordt geacht door de
indieners van deze motie.
Camping Dijk en Waard niet het gewenste resultaat heeft bereikt waar men vanuit was
gegaan.
De verenigingen en clubs in Langedijk bij uitstek een positieve rol kunnen vervullen bij de
uitvoering van verbindende projecten en eventuele festiviteiten voortvloeiend uit het reeds
genomen besluit.
Het verstrekken van subsidie aan camping Dijk en Waard zonder voorwaarden vooraf en
verantwoording achteraf een klap in het gezicht van het reguliere verenigingsleven is.

Spreekt uit:
-

-

Het vertrouwen in Project de Verbinding dan wel Paviljoen Dijk en Waard op te zeggen en
daarbij het college op te roepen de verenigingen en clubs een prominente rol te geven in de
uitvoering van het deelproject Financiën Start Dijk en Waard.
Nogmaals waardering uit te spreken voor het verenigingsleven in Langedijk en
Heerhugowaard.
De Raad van Langedijk het onwenselijk vindt dat dergelijke financiële subsidies zonder het
vigerende subsidiebeleid van onze gemeente verstrekt worden.

Verzoekt het college

-

Dergelijke verstrekkingen voortaan alleen te doen volgens het vigerend subsidiebeleid en de
Raad en College van Heerhugowaard hiervan op de hoogte te stellen
De gelden uit het fonds aan te wenden aan verenigingen, clubs, onderwijsinstellingen,
wijkverenigingen, buurthuizen en organisaties waarbij de aanvragende partij moet voldoen
aan de volgende voorwaarden:
o De aanvragende partij moet activiteiten ontwikkelen ten behoeve van wederzijdse
kennismaking
o De aanvragende partij moet een historie en draagvlak hebben in de vorm van: leden,
donateurs of een andere aantoonbare lokale betrokkenheid, in de gemeente
Langedijk of Heerhugowaard.

en gaat over tot de orde van de dag
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