
Bezuinigingen wijkgericht werken 

In juni 2012 heeft de raad besloten om € 100.000 te bezuinigen op het wijkgericht werken. 
Dit bedrag wordt in vier jaar tijd van het huidige budget afgehaald. In onderstaand overzicht 
geven we aan hoe we de bezuiniging willen doorvoeren. 

In de totale bezuiniging op het wijkgericht werken is de 10% bezuiniging meegenomen op de 
gesubsidieerde verenigingen en instellingen. 

Het huidige budget wijkgericht werken bestaat uit de volgende onderdelen en bedragen: 

Activiteiten 
Ondersteuningsubsidie bewonersverenigingen (16x€ 1.250)  €   20.000 

Wijkbudgetten (16x€2.850)       €   45.600 

Participatiebudget        €   10.000 

Projecten ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang €   75.000 

Uitvoering wijkschouwen en wijkplannen     €   41.911 

Organisatie bewonersbijeenkomsten     €     5.000 

 

Totaal          € 197.511 

 

De volgende verdeling van de bezuinigingen voor 2013-2016 (€ 100.000) wordt 
voorgesteld: 

 

2013 Participatiebudget        € 10.000 

 Projecten ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang € 15.000 

 

2014 als in 2013 en aanvullend: 

Ondersteuningsubsidie       €   2.000* 

 Wijkbudgetten         €   4.560* 

 Projecten ter bevordering van de leefbaarheid en sociale samenhang € 10.000 

 Uitvoering wijkschouwen en wijkplannen     €   8.440 

  



 

2015 als in 2013 en 2014 en aanvullend: 

Uitvoering wijkschouwen en wijkplannen     € 21.560 

 Wijkbudgetten         €   3.440 

 

2016 als in 2013, 2014 en 2015 en aanvullend: 

Wijkbudgetten         € 25.000 

 

Totaal                        € 100.000 

 

De totale uitgaven voor wijkgericht werken voor 2013-2016 zien er dan als volgt uit: 

 2013 2014 2015 2016 
Ondersteuningsubsidie € 20.000 € 18.000 € 18.000 € 18.000 
Wijkbudgetten € 45.600 € 41.040 € 37.600  € 12.600 
Participatiebudget € 00 € 00 € 00 € 00 
Projecten ter 
bevordering van de 
leefbaarheid en sociale 
samenhang 

€ 60.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Uitvoering 
wijkschouwen en 
wijkplannen 

€ 41.911 € 33.471 € 11.911 € 11.911 

Organisatie 
bewonersbijeenkomsten 

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000 

     
Totaal € 172.511 € 147.511 € 122.511 € 97.511 
 

*Vanaf 2014 gaan we werken met 8 kernen. De ondersteuningsubsidie en de wijkbudgetten 
worden dan niet meer per wijkvereniging maar per bewoner van de kern omgeslagen met 
een bodembedrag aan ondersteuningsubsidie van € 1.125. Dat houdt in dat per bewoner per 
kern € 0,58 wordt gesubsidieerd voor de ondersteuningsubsidie en € 1,34 per bewoner voor 
het wijkbudget in 2014.  

 

  



De volgende verdeling voor ondersteuningssubsidie en wijkbudgetten kan dan 
worden gemaakt voor 2014: 

       Ondersteuningsubsidie wijkbudget 

Kern Bergen   (12.457 bewoners)  €   7.225  € 16.692 

(voorstel is om te splitsen in oost en west  

gedeeld door de Bergerweg, Koninginneweg 

en Landweg) 

Kern Schoorl   (4.721 bewoners)  €    2.738  €   6.326 

Kern Bergen aan Zee  (405 bewoners)  €    1.125  €      543 

Kern Groet/Camperduin (1.612 bewoners)  €    1.125  €   2.160 

Kern Egmond aan Zee (4.875 bewoners)  €    2.827  €   7.068 

Kern Egmond-Binnen  (2.722 bewoners)  €   1.578  €   3.647 

Kern Egmond aan den Hoef (3.909 bewoners)  €   2.267  €   5.238 

 

Totaal        € 18.885*  € 41.674* 

 

*Er kunnen afrondingsverschillen in de berekening zitten.  

 

De volgende verdeling kan voor 2015 worden gemaakt: 

(€ 0,58 per bewoner voor ondersteuningsubsidie en € 1,22 per bewoner voor het wijkbudget) 

       Ondersteuningsubsidie wijkbudget 

Kern Bergen       €   7.225  € 15.198 

Kern Schoorl       €   2.738  €   5.760 

Kern Bergen aan Zee      €   1.125  €      494 

Kern Groet/Camperduin     €   1.125  €   1.967 

Kern Egmond aan Zee     €   2.827  €   5.948 

Kern Egmond-Binnen      €   1.578  €   3.321 

Kern Egmond aan den Hoef     €   2.267  €   4.769 

 

Totaal        € 18.885*  € 37.457* 

*Er kunnen afrondingsverschillen in de berekening zitten.  



De volgende verdeling kan dan worden gemaakt voor 2016: 

(€ 0,58 per bewoner voor ondersteuningsubsidie en € 0,41 per bewoner voor het wijkbudget) 

 

       Ondersteuningsubsidie wijkbudget 

Kern Bergen        €   7.225  €   5.107 

Kern Schoorl       €   2.738  €   1.936 

Kern Bergen aan Zee      €   1.125  €      166 

Kern Groet/Camperduin     €   1.125  €      661 

Kern Egmond aan Zee     €   2.827  €   1.999 

Kern Egmond-Binnen      €   1.578  €   1.116  

Kern Egmond aan den Hoef     €   2.267  €   1.603 

 

Totaal        € 18.885*  € 12.588* 

 

*Er kunnen afrondingsverschillen in de berekening zitten.  
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