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BESTUURSSAMENVATTING
De Stichting Germanen Heeten heeft op 22 juli 2019 een subsidieaanvraag ingediend voor haar
project ‘Oer-Vuur-IJzer’. Het project kent drie kernprogramma’s: een Germanen Kamer in het
Kulturhus Trefpunt, een tijdreis naar het Germaans verleden met digitale gids langs de opgravingen
en historisch interessante locaties in Heeten en de publicatie van een drieluik ‘De weg terug naar de
Germanen’ in een wetenschappelijke context.
De stichting vraagt aan de gemeente € 65.000. In principe is hiervoor dekking gevonden vanuit
beschikbare middelen voor archeologie, recreatie en toerisme en cultuur.
BESLISPUNTEN
1. In te stemmen met een subsidiebijdrage van € 65.000 voor het project ‘Oer-Vuur-IJzer’ van
Stichting Germanen Heeten onder de voorwaarden zoals weergegeven in de Algemene
subsidieverordening Raalte 2014.

BESLUIT

INLEIDING
De Stichting Germanen Heeten heeft op 22 juli 2019 een subsidieaanvraag ingediend voor haar
project ‘Oer-Vuur-IJzer’. Met het project wil de stichting de inwoners van Salland en haar bezoekers
kennis laten maken met het bijzondere Heetens verleden. Vanaf het begin van de jaartelling spelen
de Germanen hierin een prominente rol.
Vijfentwintig jaar geleden zijn er zeer uitzonderlijke historische vondsten in Heeten gedaan. Het
Sallandse dorp Heeten werd door deze vondsten een archeologische schat van formaat voor
Nederland. De Europese geschiedenis van de eerste eeuwen na Christus kunnen door wat in 1993
en in de jaren daarna in Heeten is gevonden beter begrepen worden. Bij recente opgravingen in 2017
bleek ook dat Heeten vrijwel zeker continu bewoond is geweest vanaf die tijd.
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De Germaanse geschiedenis wil de stichting vertellen via drie
kernprogramma’s:
➢ een Germanen Kamer in het Kulturhus Trefpunt: een fysieke plek met informatie over het
verleden van Heeten en Salland;
➢ een tijdreis naar het Germaans verleden: een wandel-belevingsroute met digitale gids langs
de opgravingen en historisch interessante locaties in Heeten.
➢ de publicatie van een drieluik ‘De weg terug naar de Germanen’ in een wetenschappelijke
context.
In het bijgesloten projectplan worden de drie kernprogramma’s uitvoeriger beschreven en wordt
geschetst hoe de stichting denkt haar doelen te kunnen bereiken.
Uitvoering van het project ‘Oer-Vuur-IJzer’ is gepland in het najaar van 2019 en in 2020 met
eventuele uitloop naar 2021. Daarnaast wordt de informatie zeker 10 jaar actueel gehouden.
Momenteel wordt reeds gewerkt aan het uitbreiden van de (gemeentelijke) Leerlijn Erfgoededucatie
voor basisscholen, thema archeologie. De huidige informatie over de opgravingen in Heeten wordt
aangevuld met de vondsten in 1993 (‘Hordelman’) en 2017 (Veldegge).
De stichting vraagt aan de gemeente € 65.000. Hierover hebben in de eerste helft van 2019 diverse
gesprekken plaatsgevonden, zowel ambtelijk als bestuurlijk (vanuit de portefeuille recreatie en
toerisme). In principe is dekking gevonden vanuit beschikbare middelen voor recreatie en toerisme,
archeologie en cultuur. Zie hiervoor onder het kopje ‘financiën’.
BEOOGD EFFECT
Duidelijkheid aan de Stichting Germanen Heeten te geven omtrent haar subsidieaanvraag. Met de
bijdrage van de gemeente kan de stichting andere fondsen aanschrijven en haar project realiseren.

ARGUMENTEN
1. Door de gemeentelijke bijdrage dragen we bij aan ons beleid op cultuur en recreatie en toerisme
Het project laat de inwoners van Salland en haar bezoekers kennis maken met de bijzondere, unieke
vondsten in Heeten en met het Heetense verleden, in het bijzonder de archeologische vondsten.
Daarom wordt er vanuit archeologie een bijdrage verleend. Het behoud van en het voor het voetlicht
plaatsen van immaterieel en materieel erfgoed, waaronder archeologie, is ook één van de thema’s
van het gemeentelijk cultuurbeleid. Daarnaast wordt verwacht dat het project meer toeristen naar de
gemeente trekt. Daarom wordt er ook vanuit cultuur en recreatie en toerisme een bijdrage verleend.
De gemeentelijke bijdrage wordt ingezet als cofinanciering bij het verkrijgen van andere fondsen,
zoals van het Cultuurparticipatie fonds (in te dienen op 1 september 2019).
De gevraagde bijdrage wordt vanuit drie vakgebieden toegekend en verspreid over drie jaren.
DUURZAAMHEID
Het voorgenomen besluit heeft gevolgen en effecten op de navolgende duurzaamheidsindicatoren.
Gezondheid en leefbaarheid
Immaterieel en materieel erfgoed verbindt mensen. Het draagt bij aan de identiteit van de
samenleving. Het lokale cultureel erfgoed, bestaande uit verhalen, rituelen, archeologische vondsten,
andere voorwerpen en gebouwen, draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente. Ook
het project Oer-Vuur-IJzer draagt bij aan het cultuurprofiel van de gemeente.
KANTTEKENINGEN
In de subsidievoorwaarden wordt opgenomen dat indien het project niet doorgaat, het gesubsidieerde
bedrag teruggevorderd wordt. De Stichting Germanen Heeten heeft in haar brief van 2 juli 2019
aangegeven garant te staan voor “de gehele uitvoering van het ingediende projectplan ‘Oer-VuurIJzer’. Zij draagt zorg voor vervangende middelen wanneer de begrote subsidies niet verstrekt
worden met als doel het uiteindelijk realiseren van het beoogde plan.“ (zie bijlage 4).
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FINANCIËN
De totale kosten van het project zijn begroot op € 195.415. Het Prins Bernard Cultuurfonds Overijssel,
de Stichting Roelofs Dijkslag en het Rabo Coöperatiefonds leveren een bijdrage. Ook de provincie
heeft een bijdrage (mondeling) toegezegd. Het Mondriaanfonds heeft de aanvraag afgewezen. In de
plaats daarvan vraagt de stichting de bijdrage aan bij het Cultuurparticipatie Fonds.
De stichting vraagt aan de gemeente € 65.000. In principe is hiervoor dekking gevonden vanuit
beschikbare middelen voor recreatie en toerisme, archeologie en cultuur en wel als volgt:
Dekking \ jaar
Recreatie en toerisme
(Ondersteuningsbudget publiek
private toeristische projecten)
Archeologie (budget
Oudheidkunde)
Cultuur (subsidieregeling
cultuurarrangement)
TOTAAL

2019
€ 15.000

2020
€ 15.000

2021
€ 15.000

totaal
€ 45.000

€ 2.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 12.000

€ 4.000

€ 4.000

-

€ 8.000

€ 21.000

€ 24.000

€ 20.000

€ 65.000

Aangezien het in totaal om meer dan € 50.000 gaat, worden de randvoorwaarden zoals weergegeven
in de Algemene subsidieverordening Raalte 2014 voor subsidies boven € 50.000 hieraan verbonden.
VERVOLG
Indien het college instemt met het verstrekken van € 65.000 voor het project ‘Oer-Vuur-IJzer’ van
Stichting Germanen Heeten, wordt de subsidie beschikt onder de voorwaarden zoals weergegeven in
de Algemene subsidieverordening Raalte 2014.

COMMUNICATIE
Het stichtingsbestuur wordt op de hoogte gesteld van het besluit van het college. Er wordt een
gezamenlijk persbericht opgesteld. Daarnaast wordt de stichting verzocht om in alle publicaties
omtrent het project melding te maken van de gemeentelijke bijdrage.
BIJLAGEN
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:

Aanvraag bijdrage cofinanciering Germanen Heeten projectplan ‘Oer-Vuur-IJzer’ van
22 juli 2019
Projectplan Oer Vuur IJzer
Begroting projectplan Oer Vuur IJzer
Brief Stichting Germanen Heeten met garantstelling d.d. 2 juli 2019.
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