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Onderwerp: Uitvoering raadsbesluit ‘Bezuinigen op subsidies 2024’ 

 
 
Geachte raad, 
 
Uw raad heeft op 22 april 2021 in het kader van ‘Voorstellen met maatregelen voor het 
verminderen van het structurele tekort 2022 en verder’ van 31 maart 2021 besloten om                  
€ 360.000 te bezuinigen op subsidies vanaf 2024. Uw raad heeft ons de opdracht gegeven 
eind 2021 te komen met een voorstel over de invulling van deze bezuiniging. Daar deze 
bezuiniging valt in de nieuwe bestuursperiode heeft het vorige college het besluit over de 
invulling van deze bezuiniging over de verkiezingen heen getild en de uitvoering van deze 
opdracht in handen gegeven van ons. Wij hebben u vervolgens toegezegd u in Q1 te 
informeren over de wijze waarop wij uitvoering gaan geven aan bovengenoemd besluit. In 
deze brief leest u hoe wij dit gaan doen. 
 
Bezuinigingsmethode 

Wij hebben 22 maart 2023 gekozen de bezuiniging te realiseren op basis van het 
‘zaagscenario’. Dit scenario houdt in dat wij niet gaan bezuinigen op subsidies van                         
€ 5.000,- of lager. Subsidies hoger dan € 5.000,- worden met ingang van 2024 verlaagd met 
8,8%. Voor € 5.000min-sportorganisaties, die een subsidie krijgen op basis van het aantal 
jeugdleden geldt dat de subsidie voor 2024 nooit lager wordt dan zij hebben gekregen voor 
2023. Voor € 5.000plus-sportorganisaties geldt dat nooit meer wordt bezuinigd dan 8,8%. Het 
subsidieplafond voor sportsubsidies wordt daarom naar rato verlaagd met 4,2% (van € 67.346 
naar € 64.510). 
 
Brief jaarlijkse subsidieontvangers 

De jaarlijkse subsidieontvangers zijn op 24 maart 2023 schriftelijk over dit besluit 
geïnformeerd. In de bijlagen treft u ter informatie de brieven aan de €5.000min en                             
€ 5.000plusorganisaties en de brieven aan de € 5.000min- en € 5.000plussportorganisaties. 
 

Deze brief wordt zonder bijlagen gestuurd naar de pers. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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Bijlage 1 Brief €5.000minorganisaties 

Onderwerp: Bezuinigen op subsidies 2024 

 
Geacht bestuur, 
 
U ontvangt van de gemeente Castricum een jaarlijkse subsidie. Op 22 april 2021 heeft de 
gemeenteraad besloten €360.000,- te bezuinigen op de totale subsidie uitgaven van € 4.1 
miljoen. In onze besluiten op uw subsidieaanvraag voor 2022 en 2023 hebben wij u 
geïnformeerd over dit raadsbesluit en u toegezegd u schriftelijk te informeren zodra er meer 
bekend is over de wijze waarop wij uitvoering geven aan het besluit. In deze brief leest u hoe 
wij deze bezuiniging gaan realiseren en wat dit betekent voor u. 
 
Reden bezuiniging 

De reden van deze bezuiniging is de zorgelijke financiële positie van de gemeente. De raad 
heeft om de financiële positie te versterken verschillende maatregelen genomen, waaronder 
deze bezuiniging. De raad verwacht hierdoor weer een financieel gezonde gemeente te 
worden. Deze bezuiniging gaat in vanaf 1 januari 2024. 
 
Hoe wordt bezuinigd  

Wij hebben ervoor gekozen niet te bezuinigen op subsidies van € 5.000,- of lager. Concreet 
betekent dit dat subsidies tot en met € 5.000,- niet worden verlaagd met ingang van 2024. 
Subsidies hoger dan € 5.000,- worden met ingang van 2024 verlaagd met 8,8%.  
 
Gevolgen voor uw organisatie 

U ontvangt een jaarlijkse subsidie van €«Verleende_subsidie_». Dit betekent dat de 
bezuiniging op subsidies geen gevolgen heeft voor uw organisatie en deze niet wordt 

verlaagd in 2024. 
 
Aanvragen subsidie 2024 via e-formulier 
Uw subsidieaanvraag voor 2024 dient vóór 1 september 2023 te zijn ingediend. Het 

aanvragen van subsidie voor 2024 kan uitsluitend digitaal via een e-formulier. Begin juni 
ontvangt u de link naar dit e-formulier en uw unieke code.  
 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Yvette Kersten te 
bereiken op telelfoonnr of per mail naar info@castricum.nl. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk Z22 073100/D612099 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Dhr. W. van Twuijver                                   Dhr. drs. A. Mans 
secretaris                                                     burgemeester 
 
 

  

mailto:info@castricum.nl


 

 

Bijlage 2 Brief € 5.000plusorganisaties 

 
Onderwerp: Bezuinigen op subsidies 2024 
 
Geacht bestuur, 
 
U ontvangt van de gemeente Castricum een jaarlijkse subsidie. Op 22 april 2021 heeft de 
gemeenteraad besloten €360.000,- te bezuinigen op de totale subsidie uitgaven van € 4.1 
miljoen. In onze besluiten op uw subsidieaanvraag voor 2022 en 2023 hebben wij u 
geïnformeerd over dit raadsbesluit en u toegezegd u schriftelijk te informeren zodra er 
meer bekend is over de wijze waarop wij uitvoering geven aan het besluit. In deze brief 
leest u hoe wij deze bezuiniging gaan realiseren en wat dit betekent voor u. 
 
Reden bezuiniging 

De reden van deze bezuiniging is de zorgelijke financiële positie van de gemeente. De 
raad heeft om de financiële positie te versterken verschillende maatregelen genomen, 
waaronder deze bezuiniging. De raad verwacht hierdoor weer een financieel gezonde 
gemeente te worden. Deze bezuiniging gaat in vanaf 1 januari 2024. 
 
Hoe wordt bezuinigd  

Wij hebben ervoor gekozen niet te bezuinigen op subsidies van € 5.000,- of lager. 
Concreet betekent dit dat subsidies tot en met € 5.000,- niet worden verlaagd met ingang 
van 2024. Subsidies hoger dan € 5.000,- worden met ingang van 2024 verlaagd met 
8,8%.  
 
Gevolgen voor uw organisatie 

Dit betekent dat uw subsidie met ingang van begrotingsjaar 2024 wordt verlaagd met 
8,8% van € «Verleende_subsidie_» naar € «Subsidiebudget_2024».  
 
Behoefte aan overleg 
We realiseren ons dat u door deze verlaging van uw subsidie mogelijk genoodzaakt bent 
om maatregelen te nemen en dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor zowel 
uw organisatie als voor de inwoners van onze gemeente. Als uw verwacht dat de door u 
gekozen maatregelen een maatschappelijk impact hebben en/of u voorziet knelpunten 
dan kunnen wij ons voorstellen dat u behoefte heeft aan overleg met ons. Voor een 
afspraak kunt contact opnemen met <naam accounthouder> te bereiken op <telnr 
accounthouder> of per mail info@castricum.nl.  
 
Aanvragen subsidie 2024 via e-formulier 
Uw subsidieaanvraag voor 2024 dient vóór 1 september 2023 te zijn ingediend. Het 

aanvragen van subsidie voor 2024 kan uitsluitend digitaal via een e-formulier. Begin juni 
ontvangt u de link naar dit e-formulier en uw unieke code. 
 
Wij vragen u om in uw subsidieaanvraag voor 2024 rekening te houden met een subsidie 
van € «Subsidiebudget_2024» voor 2024 en aan te geven of u genoodzaakt bent om 
maatregelen te nemen, en zo ja welke maatregelen, wat deze betekenen voor de 
gesubsidieerde activiteiten en/of dienstverlening en wat de gevolgen zijn voor uw 
gebruikers en onze inwoners.  
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@castricum.nl


 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Yvette Kersten te 
bereiken telelfoonnr of per mail naar info@castricum.nl. Wilt u bij correspondentie het 
kenmerk Z22 073100/D612099 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
Dhr. W. van Twuijver                                   Dhr. drs. A. Mans 
secretaris                                                     burgemeester 
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Bijlage 3 Brief  €5.000minsportorganisaties 

 
Onderwerp: Bezuinigen op subsidies 2024 
 
Geacht bestuur, 
 
U ontvangt van de gemeente Castricum een jaarlijkse subsidie. Op 22 april 2021 heeft de 
gemeenteraad besloten €360.000,- te bezuinigen op de totale subsidie uitgaven van € 4.1 
miljoen. In onze besluiten op uw subsidieaanvraag voor 2022 en 2023 hebben wij u 
geïnformeerd over dit raadsbesluit en u toegezegd u schriftelijk te informeren zodra er meer 
bekend is over de wijze waarop wij uitvoering geven aan het besluit. In deze brief leest u hoe 
wij deze bezuiniging gaan realiseren en wat dit betekent voor u. 
 
Reden bezuiniging 

De reden van deze bezuiniging is de zorgelijke financiële positie van de gemeente. De raad 
heeft om de financiële positie te versterken verschillende maatregelen genomen, waaronder 
deze bezuiniging. De raad verwacht hierdoor weer een financieel gezonde gemeente te 
worden. Deze bezuiniging gaat in vanaf 1 januari 2024. 
 
Hoe wordt bezuinigd  

U ontvangt een subsidie op basis van de «Wettelijke_grondslag». De hoogte van de subsidie 
hangt af van het aantal jeugdleden (6 t/m 17 jaar) én van de hoogte van het subsidieplafond. 
Wij hebben ervoor gekozen niet te bezuinigen op subsidies tot en met € 5.000,-. Subsidies 
hoger dan € 5.000,- worden met ingang van 2024 verlaagd met 8,8%. Daarom wordt voor 
2024 het subsidieplafond naar rato verlaagd met 4,2% van € 67.346 naar € 64.510. 
 
Gevolgen voor uw organisatie 

Voor 2023 hebben wij aan u een subsidie verleend van €«Verleende_subsidie_». Mocht uw 
subsidie lager uitvallen dan compenseren wij dit verschil voor 2024. Dit betekent dat u voor 
2024 kunt rekenen op een subsidie van € «Subsidiebudget_2024». 
 
Aanvragen subsidie 2024 via e-formulier 
Uw subsidieaanvraag voor 2024 dient vóór 1 september 2023 te zijn ingediend. Het 

aanvragen van subsidie voor 2024 kan uitsluitend digitaal via een e-formulier. Begin juni 
ontvangt u de link naar dit e-formulier en uw unieke code.  
 
Meer informatie 
Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Yvette Kersten te bereiken 
op telelfoonnr of per mail naar info@castricum.nl. Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z22 
073100/D612099 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
Dhr. W. van Twuijver                                   Dhr. drs. A. Mans 
secretaris                                                     burgemeester 

mailto:info@castricum.nl


 

 

Bijlage 4 Brief  €5.000plussportorganisaties 

Onderwerp: Bezuinigen op subsidies 2024 

Geacht bestuur, 
 
U ontvangt van de gemeente Castricum een jaarlijkse subsidie. Op 22 april 2021 heeft de 
gemeenteraad besloten €360.000,- te bezuinigen op de totale subsidie uitgaven van € 4.1 
miljoen. In onze besluiten op uw subsidieaanvraag voor 2022 en 2023 hebben wij u 
geïnformeerd over dit raadsbesluit en u toegezegd u schriftelijk te informeren zodra er meer 
bekend is over de wijze waarop wij uitvoering geven aan het besluit. In deze brief leest u hoe 
wij deze bezuiniging gaan realiseren en wat dit betekent voor u. 
 
Reden bezuiniging 

De reden van deze bezuiniging is de zorgelijke financiële positie van de gemeente. De raad 
heeft om de financiële positie te versterken verschillende maatregelen genomen, waaronder 
deze bezuiniging. De raad verwacht hierdoor weer een financieel gezonde gemeente te 
worden. Deze bezuiniging gaat in vanaf 1 januari 2024. 
 
Hoe wordt bezuinigd  
Wij hebben ervoor gekozen niet te bezuinigen op subsidies van € 5.000,- of lager. Subsidies 
hoger dan € 5.000,- worden met ingang van 2024 verlaagd met 8,8%.  
 

U ontvangt een subsidie op basis van de «Wettelijke_grondslag». De hoogte van uw 
subsidie hangt af van het aantal jeugdleden (6 t/m 17 jaar) én van de hoogte van het 
subsidieplafond. Daar wij er voor hebben gekozen niet te bezuinigen op subsidies tot en met 
€ 5.000,- wordt het subsidieplafond niet met 8,8% verlaagd maar, naar rato, met 4,2% (van                     
€ 67.346 naar € 64.510). 
 
Gevolgen voor uw organisatie 

Voor 2023 hebben wij aan u een subsidie verleend van €«Verleende_subsidie_». Uw 
subsidie is hoger dan € 5.000,-. Dit betekent dat voor 2024 uw subsidie met maximaal 8,8% 
wordt verlaagd naar €  «Subsidiebudget_2024». 
 
Behoefte aan overleg 

We realiseren ons dat u door deze verlaging van uw subsidie mogelijk genoodzaakt bent om 
maatregelen te nemen en dat deze maatregelen gevolgen kunnen hebben voor zowel uw 
organisatie als voor de inwoners van onze gemeente. Als u verwacht dat de door u gekozen 
maatregelen een maatschappelijk impact hebben en/of u voorziet knelpunten dan kunnen wij 
ons voorstellen dat u behoefte heeft aan overleg met ons. Voor een afspraak kunt contact 
opnemen met <naam accounthouder> te bereiken op <telnr accounthouder> of per mail 
info@castricum.nl.  
 
Aanvragen subsidie 2024 via e-formulier 
Uw subsidieaanvraag voor 2024 dient vóór 1 september 2023 te zijn ingediend. Het 

aanvragen van subsidie voor 2024 kan uitsluitend digitaal via een e-formulier. Begin juni 
ontvangt u de link naar dit e-formulier en uw unieke code. 
 
Wij vragen u om in uw subsidieaanvraag voor 2024 rekening te houden met een subsidie 
van € «Subsidiebudget_2024» voor 2024 en aan te geven of u genoodzaakt bent om 
maatregelen te nemen, en zo ja welke maatregelen, wat deze betekenen voor de 
gesubsidieerde activiteiten en/of dienstverlening en wat de gevolgen zijn voor uw gebruikers 
en onze inwoners.  
 
  

mailto:info@castricum.nl


 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met Yvette Kersten te bereiken 
op telelfoonnr of per mail naar info@castricum.nl. Wilt u bij correspondentie het kenmerk Z22 
073100/D612099 vermelden? 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dhr. W. van Twuijver                                   Dhr. drs. A. Mans 
secretaris                                                     burgemeester 
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