
Secretariaat:  

Christianne Tholhuijsen 

Molenweg 6 C 

4756 TE  Kruisland 

0167 536133 

reactie@dorpsraadkruisland.nl 

 

 

Gemeenteraad Steenbergen 

t.a.v. Commissie Mens en Maatschappij 

Postbus 6 

4650 AA Steenbergen 
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Geachte leden van de gemeenteraad Steenbergen, 
 

Onder meer naar aanleiding van het nieuw vorm te geven subsidiebeleid1 zijn bij Dorpsraad 

Kruisland de legeskosten voor vergunningen ter sprake gekomen.  
 

Het baart ons zorgen dat vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid in kleine kernen de 
rekening gepresenteerd krijgen voor de activiteiten die zij organiseren.  

Het betreffen vaak jaarlijks georganiseerde activiteiten die onderdeel uitmaken van de tradities in 

een kern, zoals bijvoorbeeld een kerstboomverbranding en carnavalsactiviteiten. Over het 
algemeen zijn dit activiteiten die volledig draaien op vrijwilligers (van opbouwen t/m opruimen) 

zonder verdere inzet en zeer beperkte kosten vanuit de gemeente.  
 

Sinds afgelopen jaar zijn de legeskosten voor dit soort activiteiten aanzienlijk gestegen. Het komt 

er nu op neer dat vrijwilligers die zich inzetten voor deze activiteiten opdraaien voor de kosten of 
dat het ten koste gaat van de betreffende activiteit. De bereidheid om zinvolle activiteiten voor de 

samenleving te organiseren dreigt daardoor af te nemen en wellicht gaan de activiteiten verloren 
voor de gemeenschap. Voor de saamhorigheid en leefbaarheid zou dit een groot verlies zijn. Het 

betreffen bovendien vaak activiteiten georganiseerd voor de kinderen, en waar is onze toekomst 
zonder de jeugd?  

Als vrijwilligers letterlijk de rekening gepresenteerd krijgen voor hun inzet, dreigt het hier wel op 

uit te lopen. Vanuit de gemeente lijken deze legeskosten misschien geringe bedragen, voor een 
particulier die toch al de nodige tijd, inzet en sponsoring in deze activiteiten steekt, tellen 

bedragen van rond 100,- euro behoorlijk door. 
 

Wij zouden willen vragen naar de mogelijkheden te kijken om de organisatie van dergelijke 

activiteiten gemakkelijker en financieel beter haalbaar te maken.  
Aangezien veel van dit soort activiteiten ieder jaar zonder grote wijzigingen en volgens 

vergelijkbaar patroon plaatsvinden, zouden wij willen voorstellen om te bezien of voor dergelijke 
activiteiten een meldingsplicht kan volstaan in plaats van een vergunningaanvraag? 

Een andere optie is om te bekijken of activiteiten ten behoeve van de leefbaarheid zonder 
winstoogmerk vrijgesteld kunnen worden van de legeskosten? 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, dan zijn wij zijn 
uiteraard bereid hierover verder met u in discussie te treden. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

Dorpsraad Kruisland 

 

                                                        
1
 Wij waren graag aanwezig geweest tijdens de beeldvormende bijeenkomst over het 

subsidiebeleid. De uitnodiging kwam wegens verkeerde adressering echter pas na de bijeenkomst 
binnen. In overleg met de griffier hebben wij alsnog bovenstaande inbreng opgesteld.  


