
 

Actieve raadsinformatie 
Reg. Nr. 2017-43 

 
Datum: 28 maart 2017  
Van collegelid:  Jan Berkhoff  
Aan: Raads- en commissieleden via de raadsinfo  
Onderwerp: Collegebesluit vaststellen subsidieregeling  

 
Antwoord op de gestelde vraag/gevraagde informatie tijdens de vergadering van: 
◻ de gemeenteraad van  
☑ de Commissie Samenleving van 13-03-2017 
◻ de Commissie Ruimte van  
◻ Themabespreking van  
◻ Werkgroep  van  
◻ anders  
 
Omschrijving van de vraag, het verzoek of de gewenste inlichtingen: 
Tijdens de behandeling van de discussienota over de nieuwe subsidieregeling heeft de wethouder 
toegezegd een actieve informatie te sturen wanneer het college een besluit heeft genomen over de 
subsidieregeling. Na de behandeling van de discussienota heeft de commissie een positief advies 
gegeven over de subsidieregeling, met het voorbehoud dat het college nogmaals kritisch aandacht 
geeft aan de subsidies van Radio794, vereniging Dorpshuis, Scouting Buys Ballot en de 
muziekverenigingen. Belangrijkste punt daarbij is het niet indexeren van deze subsidies. Het college 
heeft deze subsidies nogmaals heroverwogen. Hieronder is het collegebesluit en de argumentatie 
van de heroverweging weergegeven. 
 
Antwoord (in te vullen door organisatie): 
Op 28 maart heeft het college besloten: 

1. Op basis van de heroverweging, naar aanleiding van het advies van de Commissie 
Samenleving op 13 maart 2017 om nogmaals de zienswijzen en het niet indexeren van de 
subsidies van Vereniging het Dorpshuis, Scouting Buys Ballot, de 3 muziekverenigingen en 
Radio794 te heroverwegen, geen aanpassing te doen aan de voorliggende subsidieregeling. 

2. De subsidieregeling gemeente Heerde voor subsidiejaar 2018 vast te stellen. 
 
 
Argumentatie heroverweging naar aanleiding van advies commissie 13 maart 2017 

 
Scouting Buys Ballot 
Het college heeft tijdens de commissie van 13 maart de toezegging gedaan om voor 1 mei in 
gesprek te gaan met het bestuur van Scouting Buys Ballot. Insteek van dat gesprek is de financiële 
situatie van Scouting Buys Ballot in brede zin te bespreken. Daarbij gaat het in ieder geval om de 
subsidie, erfpacht en OZB. Daarmee wordt met de scouting vereniging besproken welke 
mogelijkheden zij hebben vanuit de nieuwe subsidieregeling.  
Naar aanleiding van de door Scouting Buys Ballot ingediende zienswijze is de concept 
subsidieregeling aangepast naar een subsidieplafond van €2.000,-. Op basis van bovenstaande 
overwegingen wordt het subsidieplafond niet op voorhand verder verhoogd. 
Radio794 

Dit sjabloon is ontwikkeld om te rapporteren over toezeggingen die niet in het verslag verwerkt kunnen worden dan wel 
informatie actief te verstrekken. Als over de beantwoording/informatie vragen zijn, kunnen deze gesteld worden tijdens de 
rondvraag van de eerstvolgende commissievergadering Ruimte of Samenleving.  



In haar zienswijze en inspraakreactie geeft Radio794 aan dat het bedrag dat zij als subsidie 
ontvangen te laag is voor de brede multimediale activiteiten die zij uitvoeren vanuit hun verplichting 
als lokale omroep. Dat is naast radio ook televisie en een website. Naast de subsidie van €5100,- 
ontvangt Radio794 ook een verkapte subsidie voor een bedrag van €9356,05. Dat is een 
totaalbedrag van €14.456,05. In haar inspraakreactie geeft Radio794 aan dat er vanuit het rijk 
aangegeven is dat er in de algemene uitkering een bedrag van €1,14 per huishouden is opgenomen 
voor lokale omroepen. Rekening houdend met de verkapte subsidie ontvangt Radio794 een totale 
vergoeding van €1,93 per huishouden (obv 7500 huishoudens).  
Op basis van bovenstaande berekening wordt het subsidieplafond voor Radio794 niet opgehoogd. 
Wel kijkt het college bij de ontwikkeling van het nieuwe kunst- en cultuurbeleid nogmaals kritisch 
naar de overwegingen van Radio794 en of de bestaande financiering nog past bij de taken van de 
omroep. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van de 
regionale samenwerking en herindeling van omroepen. 

 
Muziekverenigingen 
De muziekverenigingen hebben in hun inspraakreactie op 13 maart gevraagd de subsidie die zij 
jaarlijks ontvangen te verhogen. Bij het nieuw te ontwikkelen kunst- en cultuurbeleid zal ook de 
ontwikkeling van een nieuwe subsidieregeling op dit vlak meegenomen worden. Het college is 
daarom van mening dat het verhogen van deze subsidies op voorhand niet wenselijk is. 

 
Dorpshuis 
Het dorpshuis doet in haar inspraakreactie een oproep om de mogelijkheid van indexering van 
subsidies van verenigingen/stichtingen met beroepskrachten nogmaals te onderzoeken. Het college 
neemt in ogenschouw dat de voorliggende regeling betrekking heeft op subsidiejaar 2018. Daarbij 
geldt voor alle subsidies dat er geen indexering plaats vindt. Met het oog op de subsidies voor 2019 
neemt het college de reactie van het Dorpshuis mee en gaat zij nogmaals kijken of de betreffende 
regel ten aanzien van indexering aangepast moet of kan worden.  
 
Naast bovenstaande argumenten heeft het college deze periode in wisselende samenstelling tot 
twee keer toe besloten geen indexering toe te passen met uitzondering van enkele benoemde 
instellingen/organisaties. Uw raad heeft dat middels de vaststelling van de verschillende 
perspectiefnota's en begrotingen consequent bevestigd. Het is dan ook aan het college 2018-2022 
om deze stellingname te heroverwegen. 
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