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HET HUIDIGE SUBSIDIEBELEID VAN DE GEMEENTE SCHAGEN ROEPT DE NODIGE VRAAGTEKENS OP. 

Het bestuur van de “Zonnebloem”-Zuid, Zijpe, Sint Maarten en Dirkshorn -maar ook de 

andere “zonnebloem”groepen in de gemeente Schagen- werkt volledig met vrijwilligers die 

o.a. eenzame, oude en zieke mensen bezoeken en maandelijks een activiteit voor hen 

organiseert. 

De doelgroep bestaat veelal - zoals eerder gesteld - uit kwetsbare mensen met een beperkt 

sociaal netwerk  die feitelijk over weinig financiële middelen beschikken. 

Om de kosten van hun activiteiten zo laag mogelijk te houden, wordt op velerlei manieren 

geprobeerd aan “middelen” hiertoe te komen. 

  

Er is een samenwerkingsverband met het wijkteam en “Wonen Plus Welzijn”, welke 

ingeschakeld wordt wanneer dit nodig blijkt. Het wordt door hen dan ook als prettig ervaren 

op deze semioverheid instantie een beroep te kunnen doen wanneer nodig. Het bevreemdt 

hen echter ten zeerste dat de gemeente Schagen de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. 

Hierdoor zijn zij, als welzijnsorganisatie binnen de gemeente Schagen, aangewezen voor 

eigen liquide middelen zorg te dragen hetgeen beslist geen sinecure is. 

Reeds in juni 2017 hebben zij deze aangelegenheid bij de gemeente Schagen aangekaart, 

temeer daar zij extra uitgaven hebben m.b.t. hun 40-jarig jubileum. Hierbij aangevoerd geen 

aanslag te willen plegen op hun toch al geringe financiële  buffer, zodat de eerder 

omschreven reguliere doelstellingen niet in het gedrang zouden komen  (de bodem van de 

kassen zijn in zicht). 

Deze aanvraag werd echter zonder meer afgewezen hetgeen ons verbaasd. Immers in de 

gemeente Schagen staat toch “Het Geluk” centraal? En dat is nu precies hetgeen zij met hun 

vrijwillige inzet aan de leefbaarheid in de kleine kernen willen bijdragen, om deze groep 

mensen uit de eenzaamheid te halen. 

Wij vragen begrip voor deze zo belangrijke groepen en hopen dat de gemeente Schagen 

deze aangelegenheid nog eens nader onder de loep wil  leggen en hen te steunen met hun 

mooie werk. 
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