
 

 

Schriftelijke vragen D66/GroenLinks 

31 januari 2017 

Onderwerp: Scouting 

Scoutingvereniging Buys Ballot betaalt al sinds jaar en dag erfpacht voor het bosperceel van het 
Scoutingterrein. De gebouwen zijn van de Scouting. Deze gebouwen zijn met grote inspanning 
vanuit de vereniging en veel vrijwillige hulp van derden tot stand gekomen. Dit was anders 
financieel niet mogelijk geweest. 

Vanuit de gemeente Heerde is aangekondigd dat contractueel de erfpachtkosten fors omhoog 
gaan naar ca. 2800 euro in 2020. Op dit moment nog enige korting  vanwege de forse stijging. 
Daarbij komt echter nog ongeveer 700 euro onroerende zaak belasting (OZB) bovenop. Dat brengt 
het totaal op ca. 3500 euro per jaar. Dit leidt tot grote ongerustheid bij de vereniging over de 
toekomst. De afspraken over de erfpacht zijn weliswaar  in gezamenlijkheid overeengekomen, 
maar onder protest. Deze afspraken blijken qua uitvoering niet reëel te zijn en vormen een 
bedreiging voor het voortbestaan van de Scouting. De mogelijkheden tot verhuur zijn in de praktijk 
door allerlei belemmeringen uiterst minimaal. Dit biedt dus geen soelaas om de lasten te drukken. 
Bij de Scouting leven zorgen over hoe zij op termijn hun doelstelling kunnen waarmaken met deze 
zware financiële belasting.  

De Scoutingvereniging ontvangt subsidie van zowel Heerde als Epe. De subsidie vanuit Epe was 
voorheen ruim 9000 euro maar sinds dit jaar is dit gezakt naar 6500 euro. Het subsidiebedrag van 
Heerde voor de Scouting is momenteel 1500 euro. Het totaal aantal leden per november 2016: 
132, waarvan 70 uit gemeente Heerde en 62 uit Epe. M.a.w. Epe betaalt per kind ca. 100 euro 
subsidie, Heerde betaalt per kind ca. 20 euro subsidie.  

Onze fractie heeft vernomen dat de Scouting op dit moment ambtelijk in gesprek is over de hoogte 
van de subsidie. Maar wij krijgen echter het gevoel dat de linkerhand niet weet wat de rechter 
doet. De mogelijkheden tot subsidie blijven beperkt tot ca.  1500 euro uit dezelfde pot als de 
speeltuinen, terwijl de erfpacht en OZB samen 3500 bedraagt. 

Onze conclusie: dit is een verdienmodel voor de gemeente Heerde, die aan het perceel nagenoeg 
geen onderhoud of kosten heeft. Dat mag niet de bedoeling zijn! 

Wij stellen deze vragen op  dit moment, wetende dat we binnenkort te spreken komen over zowel 
het accommodatiebeleid als de (herijkte) subsidies. Het is voor ons een testcase hoe in 
voorkomend geval omgegaan wordt in de afstemming tussen privatisering van accommodaties 
enerzijds en subsidieverstrekking anderzijds. 

Aan de hand van deze casus zou de fractie graag de volgende vragen stellen: 

1. Kan het College uitleggen hoe de gemeente Heerde er voor gaat zorgen dat een vereniging als 

de Scouting Buys Ballot niet onnodig in de financiële problemen wordt gebracht bij het 
realiseren van haar maatschappelijk waardevolle activiteiten, door het veranderende beleid van 
de gemeente Heerde ten aanzien van accommodaties en subsidies? 

 



 

2. Kan het College de raad op de hoogte stellen hoe het antwoord op vraag 1 op een snelle en 

vooral constructieve manier gecommuniceerd wordt aan de Scoutingvereniging? 

 

 

 

Toelichting t.a.v. de maatschappelijke functie van Scouting Buys Ballot 

Scouting bereikt de moeilijkere doelgroepen 
Omdat Scouting relatief een lage contributie heeft vergeleken met sportclubs en omdat Scouting een divers 

programma aanbiedt waarin er voor elk kind iets wils is zorgt Scouting er voor dat ze de ‘’lastigere’’ doelgroep in 

de gemeente aantrekt. Namelijk kinderen uit arme gezinnen, veel via stichting leergeld, en kinderen met een label 

zoals ADHD, autisme, een fysieke of mentale handicap of een ander labeltje. De Scouting wordt gekenmerkt door 

een lage drempel. 

Onderzoek toegevoegde waarde Scouting 

Een Engels onderzoek dat onlangs (2016) gepubliceerd is toont aan dat kinderen die op Scouting zitten meer 

zelfvertrouwen opbouwen en minder psychische problemen krijgen in hun toekomst t.o.v. kinderen die niet op 

Scouting zitten. Dit betekend dat Scouting zorgt voor weerbaardere en socialere kinderen. Daarbij is ook nog eens 

aangetoond dat kinderen die op Scouting zitten minder snel het criminele pad op gaan.  

Maatschappelijke rol in de gemeente Heerde 

Als aanvulling vervult Scouting Buys Ballot ook nog eens een grote maatschappelijke rol tijdens het vlaghijsen op 5 

december en tijdens de dodenherdenking op 4 december. Ook helpt Scouting vrijwillig mee aan evenementen 

voor speciale doelgroepen zoals de ‘’fun-dag’’ voor jonge mantelzorgers die onlangs in de gemeente Heerde is 

georganiseerd. 

Beleidsplan jeugd gemeente Heerde 2015-2018 

3.1 Ambitie  

· Ieder kind groeit gezond en veilig op en kan zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan het maatschappelijk leven.  

· Wanneer zorg nodig is, wordt deze voor jeugd en ouders snel, effectief en dicht bij het gezin georganiseerd.  

Hier levert de Scouting een heel grote bijdrage aan, misschien wel meer dan sport, cultuur en muziek- 

verenigingen omdat Scouting "voor iedereen" is en voor ieder kind bereikbaar is.  

Ter vergelijking: subsidies die andere verenigingen ontvangen: 

- VIVO Veessen € 5.250 

- Koninklijk Fanfarekorps Wilhelmina € 5.250 
 

- Chr. Muziekvereniging Soli Deo Gloria € 5.250 
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