
 

                                               

 
 

 
   

 
   
   
 
Motie  
Reg.nr. 2017-12  

 

Onderwerp: Bestuurlijke stagnatie De Heerd 

 
 
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 2 oktober 2017, gehoord de 

beraadslaging,  

 

overwegende dat: 

- vanaf de opening en zelfs daarvoor al zorgen geuit zijn vanuit het Dorpshuis over het 

huurcontract met de daaruit voortvloeiende financiële consequenties, de openingstijden  

en  het overstijgend beheer; 

- de gemeenteraad die zorgen deelt en meermaals het college heeft opgeroepen 

inspanningen te verrichten om dit in goede banen te leiden; 

- de beheerstichting van haar kant aandringt op het onderbrengen van meerdere 

gemeentelijke accommodaties om tot efficiencyvoordelen te komen en dus 

kostenbesparingen; 

- vanuit het College meerdere wethouders gedurende geruime tijd hierbij betrokken zijn, 

zonder dat dit tot oplossingen lijkt te leiden; 

- vanuit het college in de commissie van 28 augustus nog is aangegeven dat met de 

vereniging Dorpshuis een plan van aanpak is besproken om naar een nieuwe situatie 

toe te gaan rond beheer en exploitatie, gecommuniceerd is dat niet over een nacht ijs 
kan worden gegaan en in gezamenlijkheid gewerkt wordt aan een nieuwe situatie;  

- desondanks er nadien weer zeer nadrukkelijke signalen afgegeven zijn, dat de 

financiële rek er bij het Dorpshuis uit is en bij de beheerstichting de laatste bestuurder 

binnenkort gaat vertrekken; 

 

van mening dat: 

- een nog langer voortduren van deze situatie van bestuurlijke stagnatie een bedreiging 

vormt voor een goed functioneren van “de huiskamer van Heerde”; 

- daarom op korte termijn actie geboden is; 
 

verzoekt het college: 

1. Dorpshuis én beheerstichting aan één tafel uit te nodigen om in gezamenlijkheid en goed 

overleg oplossingen te vinden voor het financieel gezond maken van het gezamenlijke, het 

overstijgend beheer en de exploitatie van De Heerd en daarbij tot een structurele oplossing te 

komen voor de ontstane tekorten bij het Dorpshuis; 

 



 
 

2. mocht dit gezamenlijke overleg niet leiden tot het geheel afdekken van de structurele 

tekorten van het Dorpshuis, voor het nog resterende bedrag structureel een oplossing te 

vinden in de begroting van 2018; 

 

3. binnen vier weken de behaalde resultaten terug te koppelen aan de gemeenteraad, zodat 

deze resultaten zo nodig meegenomen kunnen worden bij de begrotingsbehandeling; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

 

Fractie PvdA Fractie D66/GL   

Siebren Buist Silvia van Amerongen 

 

 

 


