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Inleiding
Vanuit de PMPC regeling provincie Overijssel wordt het project Anjerpunten in het Vechtdal ontwikkeld. 
Binnen de gemeente Dalfsen wordt het Anjerpunt gevestigd in Hoonhorst (zaal Kappers) als onderdeel van 
het kulturhusconcept onder meerdere daken waar het ruimte zal bieden aan het Anjerpunt in combinatie 
met de bibliotheek. Het project wordt getrokken door de bibliotheek, zaal Kappers en Boerhoes, waarbij de 
bibliotheek penvoerder is. 
Het totale project kost ongeveer €450.000 waarvan de provincie binnen de PMPC regeling 50% wil 
financieren met een maximum van €200.000.  In 2014 heeft de provincie het project en de gevraagde 
gelden (€ 200.000) toegekend en is de voorbereiding voor de ontwikkeling van het Anjerpunt van start 
gegaan. Een van de voorwaarden vanuit de provincie is dat de gelden in termijnen worden uitgekeerd. 
25% (€ 50.000) van de subsidie bij start van het project. 35% bij de afronding van de helft van het project 
(€ 70.000) en 40% bij afronding van het project (€ 80.000)
Nieuwe inzichten hebben ertoe geleid dat er een aparte stichting Anjerpunt Hoonhorst is opgericht. Vanuit 
de bibliotheek is er eerder een vraag gesteld aan de gemeente wat betreft voorfinanciering/renteloze lening 
om het project Anjerpunt te realiseren. Hierop is destijds negatief geantwoord (zie brief in bijlage). Er ligt nu 
een nieuwe vraag bij de gemeente om een renteloze lening te verstrekken, maar dan vanuit de stichting 
Anjerpunt Hoonhorst. 

Voorstel
1. Kennis te nemen van de vraag van stichting Anjerpunt Hoonhorst.
2. Te overwegen om afwijkend van de vraag van het Anjerpunt een renteloze lening van € 80.000 toe te 
kennen voor de periode maart tot en met 31 december 2016.
3. De gemeenteraad te horen over dit besluit via het bijgevoegde opiniërende raadsvoorstel.

Argumenten
1.1 De ontwikkeling van kulturhusen in de kernen is een belangrijke ambitie van de gemeente Dalfsen.
Binnen de gemeentelijke visie is de ontwikkeling van kulturhusen in de kernen een belangrijke ambitie. 
Binnen Hoonhorst is het project Anjerpunt het laatste onderdeel van het kulturhus concept. Wanneer er 
geen renteloze lening wordt verstrekt bestaat er een kans dat het project niet gerealiseerd kan worden. Dit 
heeft o.a. tot gevolg dat de bibliotheek locatie in Hoonhorst in gevaar komt.

1.2 De betrokken partijen hebben weinig ervaring met provinciale subsidies
De bibliotheek is in 2014 de partij geweest die zich als penvoerder heeft opgeworpen om dit project, en 
daarmee de bibliotheek locatie in Hoonhorst veilig te stellen. Dit valt de bibliotheek te prijzen. Het past 
binnen de opdracht die zij heeft meegekregen om ondernemender te worden en nieuwe verbindingen te 
leggen. Met het Anjerpunt wordt er via een slimme constructie een verbinding gelegd met toerisme en 
wordt ervoor gezorgd dat de bibliotheek in Hoonhorst kan blijven bestaan. De bibliotheek had bij aanvang 
van het project echter geen idee waar zij aan begon. De problemen die nu ontstaan zijn deels hieraan te 
wijten. Door als gemeente nu bij te springen kan het project toch gerealiseerd worden en wordt de 
bibliotheek ondersteund en beloond voor haar inzet.

1.3 De gemeente kan in dit vraagstuk een faciliterende rol spelen
De vraag aan de gemeente is om een renteloze lening te verstrekken voor de periode maart tot en met 31 
december 2016. De ondersteuningsvraag is in verhouding klein tot wat er gerealiseerd wordt (ook voor de 
lange termijn) Door een renteloze lening te verstrekken kan de gemeente een faciliterende en 
ondersteunende rol spelen en zorgen voor een goed voorzieningen niveau in een kleine kern als 
Hoonhorst.
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2.1 Het risico van een lagere vaststelling  van de provinciale subsidie is minimaal maar voor de fondsen en 
sponsorwerving geldt dit niet.
Het advies is om niet de gevraagde €100.000 te financieren, maar €80.000. De reden hiervoor is dat 
€80.000 het bedrag is dat is toegezegd door de provincie en daardoor een vrij zekere factor is. De sponsor 
en fondswerving is dit niet, vooral ook omdat het project al gestart is en bij veel fondsen een van de 
voorwaarden juist is dat het project nog niet gestart mag zijn.

2.2 Tot op heden zijn er nog geen sponsor en fondsen bijdragen verkregen.
Zoals eerder genoemd is het project Anjerpunt al een geruime tijd in ontwikkeling. Tot op heden zijn er nog 
geen sponsor en fondsen inkomsten geweest. Dit maakt dat de realisatie van de post fondsen en 
sponsorwerving vrij onzeker is en daarom niet geschikt voor een renteloze lening.

2.3 De partners hebben een eigen verantwoordelijkheid en kunnen deze laten zien door zelf garant te 
staan voor de post sponsor en fondsenwerving.
Binnen de ontwikkeling van het Anjerpunt hebben de partners ook een belang en verantwoordelijkheid bij 
het realiseren van het project. Door zelf garant te staan voor het stuk sponsor en fondsenwerving laten zij 
dit zien. Als gemeente ondersteunen we dit door een renteloze lening te verstrekken. Als tegenpresentatie 
mogen we ook iets verwachten van de stichting en haar partners.

3.1 Volgens het geldende Treasury Statuut 2010 moet de raad gehoord worden voordat het college het 
besluit kan nemen om een renteloze lening te verstrekken.

Kanttekeningen
1.1 De voorfinancieringsvraag / renteloze lening is al een keer gesteld aan de gemeente met daarbij een 
negatief antwoord. 
Dit punt is besproken met de nieuwe stichting. Bij de oprichting van de stichting Anjerpunt Hoonhorst 
hebben andere overwegingen een rol gespeeld. Bijvoorbeeld de gelijkwaardigheid van de partners in een 
stichting en grotere kansen op fondsenwerving door een stichting Anjerpunt. De stichting geeft aan dat zij 
natuurlijk naar de bibliotheek kan kijken voor de voorfinanciering, maar dat dit ervoor zorgt dat de 
gelijkwaardigheid van de partners  in het geding komt. Daarnaast geeft zij aan dat de gemeente ook een 
belang heeft bij de realisering van het Anjerpunt/Bibliotheek. 

2.1 Er is een kans dat de provinciale subsidie lager wordt vastgesteld, waardoor wellicht de termijn van 1 
jaar niet gehaald kan worden.
Deze kans is aanwezig, maar gezien de plannen en de concreetheid hiervan niet heel reëel. Hierover 
moeten concrete afspraken gemaakt worden met de stichting Anjerpunt Hoonhorst hoe zij omgaan met dit 
scenario. Het voorstel is om monitoringsafspraken te maken in de overeenkomst rondom de renteloze 
lening. 

2.2 Door niet het volledige gevraagde bedrag voor te financieren komt wellicht het complete project qua 
voortgang in gevaar.
De kans hierop is klein. Het complete project bestaat uit een begroting van ongeveer €450.000. Er zijn 
genoeg mogelijkheden om hierop €20.000 te besparen door een aantal keuzes te maken in bijvoorbeeld 
afwerking of inrichting.

Duurzaamheid
nvt
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nvt
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Communicatie
nvt

Uitvoering
Wanneer er een renteloze lening wordt verstrekt aan stichting Anjerpunt Hoonhorst dan wordt hiervoor een 
overeenkomst opgesteld. Binnen deze overeenkomst worden afspraken gemaakt met de stichting over de 
monitoring van het project. Daarnaast is het aanleveren van een begroting voorwaarde voor het 
verstrekken van de lening.

Vertrouwelijkheid
nvt

Bijlage(n)
1. Verzoek Anjerpunt Hoonhorst
2. Brief van 2 december 2015


