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Doel:
Een renteloze lening van € 80.000 verstrekken aan de stichting Anjerpunt Hoonhorst voor de periode 
maart tot en met 31 december 2016 voor de ontwikkeling van het Anjerpunt.
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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. 
Volgens het Treasury Statuut 2010 moet de gemeenteraad gehoord worden over dit besluit, omdat het 
niet gebruikelijk is om een renteloze lening te verstrekken. De realisering van het Anjerpunt heeft een 
dusdanig maatschappelijk belang voor Hoonhorst dat we willen overwegen deze lening voor de 
periode maart tot en met december 2016 te verstrekken.

Vergelijking mogelijkheden:
1. Stichting Anjerpunt een renteloze lening te verstrekken van € 80.000
2. Stichting Anjerpunt een renteloze lening te verstrekken van €100.000
3. Stichting Anjerpunt geen renteloze lening te verstrekken.

Verschillen:
Het verschil tussen mogelijkheid 1 en 2 is dat optie 2 uitgaat van een lening van €100.000. Dit is 40% 
van de provinciale subsidie €80.000 en daarbij een bedrag van €20.000 voor fondsen en 
sponsorwerving. Deze laatste inkomsten zijn een groter financieel risico.

Duurzaamheid
nvt

Communicatie:
nvt

Vervolg:
Na de opiniërende ronde in de gemeenteraad zal het college een besluit nemen over dit vraagstuk. 

Bijlagen:
1. Vraag Stichting Anjerpunt
2. Brief december 2015 bibliotheek Dalfsen/Nieuwleusen richting Anjerpunt
3. Collegevoorstel Anjerpunt

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends


