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Producten 

Economie en Toerisme 

 

Taken 

BA: Notitie strijdige bewoning 

Deze nota wordt in het najaar  van 2018 opgesteld. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

De start van de uitwerking van deze notitie notitie is afhankelijk van het tijdstip 
waarop het beleid rondom het toestaan van woningsplitsing (verruiming ruimtelijke 
mogelijkheden) bestuurlijk is vastgelegd. Dit beleid kan komende zomer worden 
besloten door de raad. Daaropvolgend worden de eventuele uitvoeringsregels 
uitgewerkt en worden vastgesteld. Pas dan is er een nieuw ruimtelijke kader 
waarbinnen de aanpak van strijdige woonsituaties beschreven kan worden en 
worden uitgevoerd. 

BA: Verordening marktgelden 2022 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

BA: Verordening toeristenbelasting 2022 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Financiën 

 

Taken 

BA:  Evaluatie verordening startersleningen 

De raad heeft bij besluit van 6 juli 2015 de Verordening Starterslening Heerde aangepast 
en een nieuw budget beschikbaar gesteld. 

De maximale verwervingskosten zijn vastgesteld op € 200.000,--. De starterslening 
bedrag maximaal 20% van de verwervingskosten met een maximum van € 20.000,--. De 
Starterslening geldt voor zowel bestaande als nieuwe woningen. 
Het totaal bedrag aan stortingen door de gemeente:  € 300.000,-- in 2013 en € 
175.441,00 in 2016. Totaal gestort € 475.441,00. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 
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Kwaliteit 

Op 5 oktober 2020 is de Verordening Starterslening Heerde, artikel6 lid 1.b. als volgt 
gewijzigd:  

b. voor het verwerven van een nieuwe en bestaande koopwoning in de gemeente 
Heerde waarvan de aankoopsom van de woning niet hoger mag zijn zoals die door de 
Nationale Hypothee Garantie (NHG) wordt gehanteerd, met een maximum van € 
200.000,00, exclusief kosten koper.  

Voorlopig komt geen nieuw voorstel naar de raad. 

BA: Actualisatie Treasurystatuut gemeente Heerde 

In de door de raad in 2012 vastgestelde Financiële verordening is in artikel 10 
opgenomen dat eens per 4 jaar het Treasurystatuut wordt geactualiseerd.  

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Kwaliteit 

De actualisatie van het Treasurystatuut wordt in het voorjaar van 2021 gemaakt en 
wordt besproken in de auditcommissie van 15 juni 2021. Vaststelling in de raad staat 
gepland op 12  en 13 juli 2021. 

BA: Begroting 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Kwaliteit 

De planning voor de Begroting 2022 is inmiddels opgesteld en wordt volgende week in 
het college vastgesteld. In juni 2021 wordt er al een start gemaakt met dit document; 
de behandeling in de auditcommissie is gepland op 6 oktober 2021; vaststelling in de 
raad staat geagendeerd voor 8 november 2021. 

BA: Jaarstukken 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Kwaliteit 

De planning voor de Jaarstukken 2020 is inmiddels opgesteld en wordt volgende week 
in het college vastgesteld. Op dit moment worden de cijfers afgesloten en is er al 
begonnen met het maken van de toelichtingen. Behandeling in de auditcommissie is 
gepland op  8 juni 2021; vaststelling in de raad staat geagendeerd voor 5 juli 2021. 

BA: Najaarsnota 

De jaarcyclus bestaat uit de begroting, bijstuurnota, bijstelnota en jaarrekening. In de 
bijstuurnota worden voor het zomerreces de college- en raadsbesluiten met financiële 
gevolgen verwerkt, om de rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten te borgen. Ook 
wordt zo mogelijk de meicirculaire verwerkt zodat een goed zicht op het financieel 
perspectief ontstaat, op basis waarvan tijdig bijgestuurd kan worden. 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 
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Kwaliteit 

De planning voor de Najaarsnota 2021 is inmiddels opgesteld en wordt volgende week 
in het college vastgesteld. Begin september 2021 wordt met dit document begonnen, 
behandeling in de auditcommissie is gepland op  27 september 2021; vaststelling in de 
raad staat geagendeerd voor 4 oktober 2021. 

BA: Nota reserve en voorzieningen 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Kwaliteit 

De nota Reserves & Voorzieningen wordt in het voorjaar van 2021 geactualiseerd; 
bespreking in de auditvergadering vindt plaats op 8 juni 2021, Vaststelling in de raad 
wordt naar waarschijnlijk gepland voor 5 juli 2021.   

  

BA: voorjaarsnota 2021 

De jaarcyclus bestaat uit de begroting, bijstuurnota, bijstelnota en jaarrekening. In de 
bijstelnota worden aan het eind van het jaar de college- en raadsbesluiten met financiele 
gevolgen verwerkt, om de rechtmatigheid van de uitgaven en inkomsten te borgen. 

Portefeuillehouder: Wolbert Meijer 

 

Kwaliteit 

De planning voor de Voorjaarsnota 2021 is inmiddels opgesteld en wordt volgende 
week in het college vastgesteld. Begin april 2021 wordt met dit document begonnen, 
behandeling in de auditcommissie is gepland op  15 juni 2021; vaststelling in de raad 
staat geagendeerd voor 12 juli 2021. 

Uitvoering Gebiedsontwikkeling 

 


