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Producten 

Inkomen 

 

Kunst en Cultuur 

 

Taken 

BA: Subsidieverordening monumenten 

Met ingang van 4 december 2020 wordt op grond van de Subsidieregeling 
instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2020 subsidie verstrekt voor 
restauratie en onderhoud aan gemeentelijke monumenten.  

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Met ingang van 13 juli 2020 is de Algemene Subsidieverordening gemeente Heerde 
2020 van kracht.  Aanvullend op deze verordening zijn in de Subsidieregeling 
instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde 2020 specifieke regels opgenomen 
over de subsidieverstrekking voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten. 
De Aanvullende regeling instandhouding gemeentelijke monumenten Heerde is op 4 
december 2020 komen te vervallen. In de nieuwe subsidieregeling is overgangsrecht 
opgenomen voor aanvragen ingediend voor inwerkingtreding van de nieuwe 
subsidieregeling. Op dergelijke aanvragen is de oude subsidieregeling nog van 
toepassing. 

Onderwij en Educatie 

 

Taken 

BA: Actualisatie verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2020 

Actualisatie heft inmiddels plaatsgevonden. Nieuwe verordening is per 1 januari 2016 
ingegaan.  

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

De Verordening leerlingenvervoer gemeente Heerde 2020 is op 6 juli 2020 door de 
raad vastgesteld. Indien er landelijke of plaatselijke wijzigingen worden vastgesteld, 
dient deze verordening te worden herzien. 

Participatie / Werk (deelfonds) 

 

Taken 

BA: Actualisatie verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wet sociale 
werkvoorziening 2008 e.v. 

De raad heeft op 11 juni 2008 de verordening persoonsgebonden budget begeleid 
werken Wet sociale werkvoorziening 2008 vastgesteld. De inwerkingtreding is 1 juli 
2008. De verordening stelt voorwaarden t.a.v. het toekennen van een persoonsgebonden 
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budget t.b.v. begeleid werken in het kader van de Wet sociale werkvoorziening. 
Actualisatie is voorlopig niet voorzien.. 

Portefeuillehouder: Yasemin Cegerek 

 

Kwaliteit 

Geen reden voor herziening, verordening blijft in stand tot uitstroom alle WSW'ers. 
Verschoven naar 2023. 

Sport 

 

Taken 

BA: Nota Sport en Bewegen 2017-2020 

De Nota Sport en bewegen is vastgesteld in de raadsvergadering van 3 april 2017. 

Wort momenteel geïmplementeerd. 

Portefeuillehouder: Stephan Nienhuis 

 

Kwaliteit 

De nota loop tot en met 2020. Men is druk bezig met het implementeren van de hierin 
opgenomen doelstellingen. Er zal in 2021 een nieuwe Nota moeten worden 
opgesteld.  De huidige nota 2017-2020 wordt in het voorjaar van 2021 geevalueerd , 
vervolgens wordt er een nieuwe nota opgesteld. 

Welzijn 

 

WMO 

 


