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Toelichting
In de Stentor van 5-10-2019 is een Interview gepubliceerd met voorzitter Roelof Speckmann van
het OFGH (Speckmann is tevens voorzitter van Stichting Visit Heerde v/h Wij zijn Heerde)
URL interview de Stentor: https://www.destentor.nl/heerde/pot-van-ondernemersfonds-heerde-isbijna-leeg-maar-de-boeren-doen-niet-mee-ik-begrijp-het-niet~a53de3f2/
Speckmann geeft in dit interview naar onze mening een veeg uit de pan aan het adres van de
boeren.
De VVD fractie heeft het in het debat juist opgenomen voor de boeren en was de initiatiefnemer van
de retributieregeling.
Graag de volgende vragen schriftelijk beantwoorden:
1. Hoe is de financiële verantwoording door (het bestuur van de) OFGH geregeld? Op 17-12-2018
waren er nog geen statuten! Wij ontvangen graag de statuten, de uitvoeringsovereenkomst tussen
de gemeente en de stichting en het financiële overzicht waarin de bestedingen worden verantwoord.
2. Is het college bekend of er van de retributieregeling gebruik is gemaakt? En zo ja, door wie?
3. Er is door OFGH aan belanghebbende nooit gewezen op de retributieregeling. Waarom zijn de
belanghebbenden niet op dit recht gewezen? Op de site van de OFGH staat alleen dat de agrarische
sector het betaalde belastinggeld kunnen terugvragen. Maar in de motie is vastgelegd dat dit recht
er voor alle sectoren is. Kunt u dit toelichten? Waarom is dit niet duidelijk (op de site en op de OZB
aanslag) gecommuniceerd?
4. In het artikel lezen wij dat er glasvezel is aangelegd op het Heerderindustrieterrein en dat dit is
betaald uit het OFGH. De VVD fractie denkt dat grote bedrijven best in staat zijn de kosten die
hieraan verbonden zijn, zelf te betalen. Past deze besteding binnen de kaders van het OFGH?
5. kan het college aangeven waar de website en andere promotionele kosten waaronder brochures
van VisitHeerde.com van is/worden betaald? Het moge duidelijk zijn dat een naamsverandering de
nodige kosten met zich mee brengt.
Op de site van OFGH staat daar niets over vermeld: lees ... https://www.ofgh.nl/toekenningen/
Zoals bekend is in 2018 zowel bij de introductie bijeenkomst/presentatie van het OFGH
voorafgaande aan, als op de gemeenteraadsvergadering op 17-12-2018, niet de financiële
consequenties bekend gemaakt over de inmiddels gerealiseerde naamsverandering per 30 april
2019 van 'Wij zijn Heerde' naar 'Visit Heerde'.

Namens de Fractie van de VVD
B. Volkers en G. Hardam-Postma
Beantwoording
Vraag 1
Hoe is de financiële verantwoording door (het bestuur van de) OFGH geregeld? Op 17-12-2018
waren er nog geen statuten! Wij ontvangen graag de statuten, de uitvoeringsovereenkomst tussen
de gemeente en de stichting en het financiële overzicht waarin de bestedingen worden verantwoord.
Antwoord
Op 28 december 2018 zijn de statuten ondertekend door de voorzitter, penningmeester en
secretaris van het stichtingsbestuur van het OFGH. Bijgaand ontvangt u een afschrift van deze
statuten. De statuten zijn ook begin januari 2019 gedeeld met de vertegenwoordiger van de
agrarische sector. De uitvoeringsovereenkomst is op 27 maart 2019 afgesloten tussen de gemeente
en de stichting OFGH voor in eerste instantie het jaar 2019 gezien de aangenomen motie. Deze
uitvoeringsovereenkomst treft u bijgaand aan en is ook bijgevoegd bij de discussienota commissie
Samenleving van 11 november a.s. inzake advisering over de motie van december 2018.
Bijgaand ontvangt u het tussentijdse ‘financiële overzicht 2019’ van het OFGH (gedateerd augustus
2019). In de uitvoeringsovereenkomst hebben wij afspraken met de stichting gemaakt over de
jaarlijkse verantwoording en evaluatie.
Vraag 2
Is het college bekend of er van de retributieregeling gebruik is gemaakt? En zo ja, door wie?
Antwoord
In de tussentijdse ‘financiële verantwoording en evaluatie’ heeft het bestuur van de OFGH het
college op de hoogte gesteld van gebruikmaking van de ‘teruggave regeling’. Bekend is hoeveel
aanvragen er zijn ingediend en om welk totaal bedrag het gaat. Voor de gemeente is het niet
relevant om te weten wie er van de teruggave regeling gebruik heeft gemaakt. Het bestuurslid van
de agrarische sector is op de hoogte van de ingekomen aanvragen voor ‘teruggave’.
Vraag 3
Er is door OFGH aan belanghebbende nooit gewezen op de retributieregeling. Waarom zijn de
belanghebbenden niet op dit recht gewezen? Op de site van de OFGH staat alleen dat de agrarische
sector het betaalde belastinggeld kunnen terugvragen. Maar in de motie is vastgelegd dat dit recht
er voor alle sectoren is. Kunt u dit toelichten? Waarom is dit niet duidelijk (op de site en op de OZB
aanslag) gecommuniceerd?
Antwoord
Tijdens het overleg met de agrarische vertegenwoordiging zijn er afspraken gemaakt over de
‘teruggave regeling voor de agrarische sector’. Zowel de gemeente, het bestuur van de OFGH als de
agrarische vertegenwoordiging heeft hierin een ‘rol’ gehad in de communicatie. Alle partijen hebben
hierin hun uiterste best gedaan om de ‘teruggave regeling’ te communiceren met belanghebbenden.
Op de site van het OFGH staat de ‘teruggave regeling’ duidelijk aangegeven.
In de motie van december 2018 (reg.nr. 2018-11) is er door de raad aangenomen dat er een
restitutieregeling (nu: teruggave regeling) voor de agrarische sector per belastingjaar 2019 wordt
vastgesteld en dat er in overleg met het bestuur van het OFGH afspraken worden gemaakt over een
restitutieregeling (nu: teruggave regeling) vanaf het belastingjaar 2020 en deze afspraken worden
opgenomen in het convenant. Over dit laatste vraagpunt ten aanzien van het belastingjaar vanaf
2020 wordt er in de commissie Samenleving van 11 november a.s. een discussienota behandeld.
Vraag 4
In het artikel lezen wij dat er glasvezel is aangelegd op het Heerderindustrieterrein en dat dit is
betaald uit het OFGH. De VVD fractie denkt dat grote bedrijven best in staat zijn de kosten die
hieraan verbonden zijn, zelf te betalen. Past deze besteding binnen de kaders van het OFGH?
Antwoord
Uit het bijgaande tussentijdse ‘financiële overzicht 2019’ kunt u herleiden dat er voor 2019 een
bijdrage is gegeven aan het Glasvezelnetwerk in Heerde en dat andere deel van deze aanvraag is
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doorgeschoven naar 2020. Het ondernemersfonds is er voor de financiering van collectieve belangen
van ondernemers en alles wat zij langs democratische weg bestemmen als hun collectieve belang is
een valide bestemming. Een aantal bedrijven uit de gemeente dragen zelf ook financieel bij aan dit
glasvezelnetwerk. Conform de uitvoeringsovereenkomst zal bestuur van het OFGH een
eindverantwoording moeten indienen bij het college (artikel 14 ASV Heerde). De eindverantwoording
moet uiterlijk 1 juni 2020 aan ons worden overlegd. Op dat moment zullen wij ook beoordelen of
deze bijdrage door het OFGH aan het glasvezelnetwerk rechtmatig is verleend.
Vraag 5
kan het college aangeven waar de website en andere promotionele kosten waaronder brochures
van VisitHeerde.com van is/worden betaald? Het moge duidelijk zijn dat een naamsverandering de
nodige kosten met zich mee brengt.
Op de site van OFGH staat daar niets over vermeld: lees ... https://www.ofgh.nl/toekenningen/
Zoals bekend is in 2018 zowel bij de introductie bijeenkomst/presentatie van het OFGH
voorafgaande aan, als op de gemeenteraadsvergadering op 17-12-2018, niet de financiële
consequenties bekend gemaakt over de inmiddels gerealiseerde naamsverandering per 30 april
2019 van 'Wij zijn Heerde' naar 'Visit Heerde'.
Antwoord
Het OFGH heeft geen kosten betaald voor de naamswijziging van WZH naar Visit Heerde. Deze
naamswijziging is gemotiveerd opgenomen in het Jaarverslag van WZH over 2018. De totale kosten
ad € 7.000,- zijn opgenomen in de post Marketingkosten in de begroting van WZH voor 2019.
Bijlage
1. Statuten
2. Uitvoeringsovereenkomst
3. Tussentijds financiële overzicht 2019

3/3

