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Betreft: brief inzake bezuiniging subsidie

Geacht college,
Allereerst onze dank dat de verenigingen vroegtijdig ingelicht zijn over de
voorgenomen korting op de te verstrekken subsidie. Wij hebben wel grote bezwaren
tegen deze voorgestelde korting.
Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat deze korting structureel gaat worden
tot de subsidie geheel naar 0 is terug gebracht. Dat betekent voor ons als besturen dat
wij de kar niet meer kunnen trekken.
Het is nu al zo dat er bestuursvergaderingen bij een bestuurslid thuis worden gehouden
om de kosten te drukken.
Wij steken als vrijwilligers zonder enige vergoeding veel van onze vrije tijd in dienst
van onze gemeente, alsmede onze dorpen, om de leefbaarheid op peil te houden.
Dit is de tweede bezuinigingsronde!
Als de korting door gaat betekent dit dat er éénderde van de subsidie voor ons
verdwenen is.
Om de zaak draaiende te houden zal er een contributieverhoging moeten plaats vinden.
Dit lijkt ons op dit moment niet haalbaar. De leden / inwoners krijgen de komende
jaren al meer dan genoeg aan bezuinigingen voor hun kiezen. Er zullen opzeggingen
komen wat de betrokkenheid van de inwoners niet bevorderd.
De bezuinigingen in de dorpen en bij de verenigingen stapelen zich op, zodat het
steeds moeilijker wordt de eigen broek op te houden. Als voorbeeld willen we de
dreigende ontneming van de inkomsten van de oud-papier inzameling noemen. Als dit
zo door gaat, komen voorzieningen te vervallen en wordt de krimp in de hand gewerkt.

U en wij zijn van mening dat de leefbaarheid op de dorpen gewaarborgd moet worden.
Wij als gezamenlijke verenigingen doen dan ook met klem een beroep op u om de
korting niet toe te passen. Ook zien wij graag een toezegging dat er in de toekomst
geen kortingen meer worden toegepast zodat de motivatie bij de bestuursleden, leden
en inwoners optimaal blijft om er samen met u iets moois van te maken.
Namens de gezamenlijke plaatselijke belangen en dorpsbelangen uit de gemeente,

Hein Adema
Secretaris Plaatselijk Belang Westergeest

