AFBOUW VAN GEMEENTELIJKE SUBSIDIE
De gemeenteraad van Noordenveld heeft het besluit genomen om de gemeentelijke subsidie
voor de uitwisselingen met onze partnergemeente in Tsjechië af te bouwen tot nul. Het
Stichtingsbestuur was daarom genoodzaakt om maatregelen te treffen:
1. In 2014 en 2015 worden de subsidies uit het uitwisselingsfonds beperkt tot de helft van de
oorspronkelijke bijdrage (was 50% subsidie voor de subsidiabele kosten), zoals die zijn
vermeld in de subsidieregeling van de Stichting Oost West Kontakten. In 2016 is de subsidie
tot nul gedaald en kunnen er geen onkostenvergoedingen voor reiskosten meer worden
verstrekt.
2. Het bestuur heeft onderzocht of er mogelijkheden zijn bij de Europese gemeenschap voor
subsidiëring van haar activiteiten. In 2013 zijn wij erin geslaagd om een subsidie te
verwerven, omdat het georganiseerde congres (zie elders in dit verslag) paste in het thema
(“Burgerzin”) van de Europese gemeenschap van 2013. Het is maar de vraag of toekomstige
thema's een uitwisselingscongres kunnen ondersteunen. Het proces van de
subsidieverkrijging was in 2013 niet alleen succesvol, maar ook bijzonder leerzaam,
bureaucratisch, arbeidsintensief en onzeker.
3. Het college van B&W is gevraagd om binnen overheidskringen en -organisaties te
onderzoeken of alternatieve subsidieverkrijging mogelijk was. Dit onderzoek heeft niet tot
positieve resultaten geleid.
Een vooruitblik naar 2016 is daarom een sombere vooruitblik. De continuïteit van de
uitwisselingsactiviteiten met onze partnergemeente staan op de tocht en daarmee ook de
uitvoering van een gemeentelijke taak door de Stichting Oost- West Kontakten.
In de jaren 80 zagen vele gemeentelijke overheden de noodzaak in van gemeentelijke
bewustwording op het terrein van Noord-Zuid verhoudingen een Oost-West
verhoudingen. Gemeentebesturen beoogden met deze bewustwording meer begrip en
verdraagzaamheid tussen volkeren te realiseren en op deze wijze door vriendschappen
voor en door burgers een kleine maar wezenlijke bijdrage aan de wereldvrede te
realiseren. De uitvoering van deze gemeentelijke verantwoordelijkheid en gemeentelijke
taak werd overgelaten aan het particulier initiatief.
Deze werkwijze is door de jaren heen bijzonder succesvol geweest. Maar juist nu in 2014
en verder is er weer een grote noodzaak om op de internationale bewustwording te
investeren.
De ontwikkelingen aan de Oostgrens van Europa, maar ook de duizenden politieke- en
ook economische vluchtelingen noodzaken ons over de dijken en over de waterberging
bij Roderwolde heen te kijken. Een heroverweging door de raad van het
bezuinigingsbesluit is daarom gepast.

