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Beste raadsleden en andere belangstellenden,  
  
Vandaag heeft het college weer een persbijeenkomst gehouden. Dick van der Veen van Veluweland 
en Alice van Eijk van de Stentor waren de aanwezige journalisten. 
  
Vaststellen subsidieregeling 2018 
De plafonds voor diverse beleidsterreinen zijn vastgesteld. De commissie Samenleving heeft het 
college gewezen op de overwegingen van het Dorpshuis, de Scouting, de muziekkorpsen en Radio 
794, die hierover ook ingesproken hebben. We hebben er naar gekeken en toch de regeling in die 
vorm vastgesteld die aan de commissie is voorgelegd. Een bestendige lijn zit daarin. Het college 
indexeert niet, de raad heeft zelf besloten op deze manier uit te zonderen. De indexatie is twee keer 
onderwerp van gesprek geweest binnen het college, en we houden er toch aan vast om in deze 
collegeperiode niet te indexeren. Tijdens de behandeling van de perspectiefnota heeft de raad hier 
iets over kunnen zeggen maar dat is niet gebeurd. Dit laatste jaar blijft het zo, een nieuw college 
kan hier opnieuw naar kijken.  
De erfpacht van de Scouting is onderwerp van gesprek tussen wethouder Van Dijk en Berkhoff met 
de Scouting, we plannen daar een afspraak voor in. Wat betreft de radio en de fanfarekorpsen: de 
omroep pleit voor herziening van de hele financiering van de lokale omroep. Er wordt gerefereerd 
aan landelijke kengetallen. In Heerde hebben we een andere situatie omdat de omroep is gevestigd 
in Villa Jacoba. Dat is een pand van de gemeente en daarmee een verkapte subsidie. Er komt een 
nieuwe nota in 2017 en de regionalisering vraagt straks ook om een herziening. In de nieuwe nota 
kunst en cultuur die eraan komt kunnen we weer een heroverweging maken, nu niet. Dat gaat ook 
richting de raad in een actieve raadsinformatie. Het is een bevoegdheid van het college om dit zo te 
beslissen na de commissie hierover gehoord te hebben. We hebben de commissie gehoord en alsnog 
conform besloten. Dit is om de plafonds helder in beeld te brengen. De verenigingen kunnen de 
subsidie voor 2018 weer aan gaan vragen. 
 

mailto:Raad@heerde.nl
mailto:Steunfractie@heerde.nl

