
  

     
                

                                                
 
 
 
Motie 
Reg.nr. 2014-..  

 

Onderwerp: Comité Internationale Contacten Heerde 

 

De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 12 mei 2014, gehoord de 

beraadslaging, 

  

overwegende dat: 

- de gemeente Heerde al gedurende een reeks van jaren een Commissie 

Internationale Contacten Heerde kent; 

- deze commissie uit een vertegenwoordiger van de raad en daarnaast uit 

vrijwilligers bestaat en een rijk scala aan verschillende activiteiten heeft gekend; 

- deze commissie o.a. tot taak had mee te werken in projecten in het, toen nog 

arme, Poolse Bolkow; 

- op initiatief van de CICH in 2004 geld is ingezameld door kinderen van nagenoeg 

alle scholen in de gemeente t.b.v. gehandicapte kinderen in Bolkow; 

- dit een bedrag heeft opgeleverd van ruim € 13.000 dat niet direct kon worden 

ingezet voor concrete projecten aldaar; 

- dit bedrag normaliter gestort zou zijn op een spaarrekening, dat dat niet is 

gedaan omdat de CICH als zodanig geen rechtspersoonlijkheid had, en het niet 

paste om gemeenschapsgeld op een rekening van een der leden te zetten en 

daarnaast de gemeente aanbood dat geld op haar rekening te zetten; 

- dit geld, ingezameld door kinderen voor een goed doel, tot 2011 op rekening van 

de gemeente heeft gestaan; 

- in 2011 verschillende betalingen zijn gedaan t.b.v. projecten in het Poolse Bolkow 

zodat aan het eind van 2011 nog plm € 5.000 resteerde; 

- er een misverstand bestaat tussen het CICH en de gemeente over de 

toegerekende rente; 

- het misverstand leidt tot een gevoel van miskenning en onderwaardering bij het 

CICH; 

  

Van mening zijnde dat: 

- het wenselijk is om gezamenlijk tot een oplossing te komen dat ook recht doet 

aan de inzet van het CICH en de belangen waarvoor het geld is ingezameld; 

  

 geeft het college nadrukkelijk in overweging: 

1. om in overleg met het CICH tot een gezamenlijke oplossing te komen waarbij de 

mogelijkheid onderzocht wordt om alsnog (een gedeelte) van de te verwachte 

rente-opbrengst te compenseren; 

2. de commissie over de uitkomsten van het overleg te informeren; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

Namens de fractie van PvdA,    

Siebren Buist  


