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Gemeenteraadsfracties en Commissies 
       College Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
Geachte leden van de Raad, Raadscommissies en College B&W, 
 
U staat voor de moeilijke opgave besluiten te nemen over de gemeentelijke subsidies. Ook het 
Erfgoedplatform Gemeente Heumen kan getroffen worden door uw besluiten. Dit gevaar dreigt 
ook voor een aantal van onze leden: Agrarisch Museum De Lage Hof, Ateliermuseum Jac Maris, 
Heemtuin Malden, Heemkunde Malden, Wijkraad Hoogenhof en Dorpsplatform Overasselt. 
 
Financiële structuur Erfgoedplatform 
Het Erfgoedplatform ontvangt jaarlijks + € 3.5001 van de gemeente. Van dit bedrag is € 1.500 
gelabeld voor de Open Monumentendag.  Het resterende bedrag van + € 2.000 wordt besteed aan 
reguliere uitgaven voor kantoormaterialen, bestuurs- en ledenvergaderingen, representatie, de 
nieuwsbrief, lidmaatschappen e.d. Kort samengevat, €2.000 is noodzakelijk voor huishoudelijke 
uitgaven zonder welke een vereniging niet kan functioneren. Het Erfgoedplatform is voor haar 
huishouden volledig afhankelijk van de gemeente. Er zijn geen andere reguliere inkomsten. 
 Voor projecten doet het Erfgoedplatform een beroep op speciale fondsen. Deze maakten 
het publiceren van vier cahiers en een boek2 mogelijk. Voor op stapel staande publicaties over het 
Kroonwerk Coehoorn en het Grootgrondbezit in Overasselt wordt opnieuw van externe fondsen 
gebruik gemaakt. Voor ‘groene’ projecten is in het verleden met succes een beroep gedaan op het 
(opgeheven) Plattelandsfonds.3 Voor toekomstige projecten staat het Landschapsfonds open. 
Actueel is het project Historische Heggen en Wallen dat wordt uitgevoerd met steun van de 
Provincie Gelderland, de gemeente Wijchen en onze gemeente. 
 Het voorgaande laat zien dat het Erfgoedplatform, waar mogelijk, gebruik maakt van 
externe fondsen. Het subsidiesteunpunt van de gemeente is hierbij behulpzaam geweest. 
 

                                                 
1 € 3.664,00 in 2020 
2 Zie http://www.erfgoedheumen.nl/erfgoedreeks.php en  
   http://www.erfgoedheumen.nl/boekenreeks.php 
3 Kasteel Heumen, Kievitshofdijkje, Historische Wandelingen Overasselt 

http://www.erfgoedheumen.nl/erfgoedreeks.php


Samenvatting 
Met zijn negen ledenorganisaties en tien werkgroepen is het Erfgoedplatform een productieve 
organisatie die zich heeft ontwikkeld tot kenniscentrum. De kennis en deskundigheid van het 
Erfgoedplatform wordt door de gemeente kosteloos benut bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
het erfgoedbeleid.  Voor de instandhouding van de structuur van het Erfgoedplatform is de 
jaarlijkse subsidie onontbeerlijk. Met deze subsidie als fundament worden projecten gerealiseerd 
die aansluiten bij het gemeentelijk beleid en die gefinancierd worden uit bijdragen van regionale, 
provinciale en landelijke fondsen.  
 
Door de jaarlijkse subsidie te verminderen wordt het financiële fundament aangetast. Ons 
dringend advies is daarom: bezuinig niet op onze subsidie. 
 
Wij wensen u wijsheid bij de besluitvorming. 
 
 
Hoogachtend, 
namens het bestuur 
 
 
Harrie Joosten, voorzitter 
Annette Mengde, beoogd voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 


