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HOOFDDORP - Het scheelde weinig of De Blokkendoos 
was haar subsidie kwijtgeraakt, waarna de speel-o-theek 
in de Lutulistraat had moeten sluiten. In de bespreking 
van de bezuinigingsplannen kwam het college van burge-
meester en wethouders donderdagavond onder druk van 
de gemeenteraad op deze voorgenomen bezuiniging te-
rug. 

Speel-o-theek De Blokkendoos behoudt subsidie~►~ 	> 
2,t -9  16 

'De norm wordt nu ineens wel 
strikt gehanteerd'  

Ook voor  Hospice  Bardo gaat de gemeente uitzoeken hoe ze financieel kan helpen. (Archieffoto: 
Jan Aukes) 

De gemeente is van plan op de 
subsidies voor de sociale ba- 
sisinfrastructuur te bezuinigen. 

Op een bedrag van ongeveer 
42 miljoen euro moet volgend 
jaar 2 tot 2,5 miljoen euro be-
zuinigd worden en in de jaren 
daarna loopt dat bedrag nog 
verder op. Voorafgaande aan 
het debat over dit voornemen 
waren er twee insprekers: Joep 
van Dijk namens het Cultuur-
gebouw en Baudien Dekker 
namens De Blokkendoos. 
Van Dijk pleitte er voor om 
niet op de collectie van de bi-
bliotheek te bezuinigen, maar 
te kijken of de huisvestings-
kosten niet omlaag kunnen 
door de bibliotheek bij het 
Cultuurgebouw te laten intrek-
ken. B&W willen namelijk het 
budget voor de collectie van 
de bibliotheek verlagen'vanuit 
de gedachte dat er steeds meer 
digitaal gelezen gaat worden,' 
zo schrijft de gemeente. Direc-
teur van het Cultuurgebouw  

Van Dijk wil best meewerken 
aan bezuinigen, maar noemde 
het voorstel van B&W een 
'ontluisterend pakket maatre-
gelen'. Hij vroeg de bezuini-
gingstaak van 830.000 euro, 
als het dan toch moet, in ieder 
geval over twee jaar uit te 
smeren. Maar dat kan niet vol-
gens wethouder Derk Ren-
man (Financiën, Verkeer & 
Vervoer en Cultuur). 

Leden 
Een aantal raadsleden pleitte 
voor het behoud van de 10.000 
euro subsidie voor De Blok-
kendoos. De speel-o-theek be-
staat 33 jaar, maar heeft te 
weinig leden. Het moeten er 
250 zijn om aan de subsidie-
voorwaarden te voldoen, maar 
momenteel zijn het er 220. 
Maaike Ballieux noemde het 
plan zelfs onzorgvuldig. 'De 
norm (van 250 leden, red.) is 
een aantal jaren niet strikt ge-
hanteerd en nu ineens wel.'  

Verder merkten de raadsleden 
op dat De Blokkendoos huur 
betaalt aan de gemeente omdat 
ze in een pand van de gemeen-
te gehuisvest is. De subsidie 
komt dus voor een groot deel 
terug in de vorm van huurpen-
ningen. Reneman merkte op 
dat de gemeenteraad zelf heeft 
besloten om kostendekkende 
huurprijzen te vragen vanwege 
de transparantie en de wens 
om geen verkapte subsidies te 
geven, maar wilde wel kijken 
of er een mouw te passen valt 
aan de strikte grens van het 
aantal leden. 'We zullen een 
gesprek met de speel-o-theek 
aangaan om te kijken of het 
beter gaat. Mocht dat niet luk-
ken, dan zoeken we naar die 
10.000 euro.' 
Koningsdag krijgt geen subsi-
die meer omdat 'het inmiddels 
een groot commercieel evene-
ment is geworden', zei wet-
houder John Nederstigt.  Hos-
pice  Bardo voldoet niet aan de 
algemene voorwaarden voor 
subsidie, volgens wethouder 
Adam Elzakalai. 'Ze kunnen 
zelf financiën vinden, maar 
we gaan als gemeente zoeken 
hoe we Bardo kunnen helpen.' 
De meeste politieke partijen 
konden zich verder wel vinden 
in de voorstellen. Er hoeft niet 
over gestemd te worden. 
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