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Beste mevrouw Verheij-Verreijt,

Wij hebben van u een reactie ontvangen naar aanleiding van het raadsvoorstel 
invulling bezuinigingstaakstelling subsidie 2015-2017. 

Raadsbesluit
Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een pakket 
aan bezuinigingsmaatregelen. Uw reactie hebben zij daarbij betrokken. Uw reactie 
heeft echter niet geleid tot een aanpassing van het besluit. 

Als u het volledige raadsvoorstel en -besluit wilt lezen klik dan hier.  

Toelichting
Bij de behandeling van het voorstel in de raad op 23 september jl. is toegezegd dat 
de huidige kadernota subsidiebeleid zal worden geactualiseerd. In de uitwerking 
zal rekening gehouden worden met uw reactie. 

In uw reactie stelt u onder andere vragen over de sluiting van de gymzaal en Oude 
Mavo in de Vesting, de subsidies aan ContourdeTwern, Modus, De Scherper en 
Mikz. 

Ten aanzien van de sluiting van de gymzaal en de Oude Mavo in de Vesting zijn 
reeds eerder besluiten genomen. De subsidie aan de Scherper staat los van de 
kosten voor de gemeentepagina, waarvoor de gemeente apart betaalt. Mikz voert 
naast kinderopvang ook nog peuterspeelzaalwerk uit. Voor deze activiteit ontvangt 
Mikz subsidie.

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41

5250 AA  Vlijmen 

BEZOEKADRESSEN

Julianastraat 34
Vlijmen

Raadhuisplein 16
Drunen 

T 14073
F (073) 513 17 99
E INFO@HEUSDEN.NL

DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl

BANKRELATIE

NL54BNGH0285003909

Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt. 
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar 
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34)
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http://www.heusden.nl/bis/Raadsvergaderingen/Raadsvergadering_23_september_2014
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Gesprek
Indien u over het vorenstaande een gesprek wenst te voeren met wethouder M. 
v.d. Poel, kunt u hiervoor een afspraak maken via het bestuurssecretariaat van de 
gemeente Heusden, telefoonnummer 14073 of info@heusden.nl. 
   
Vragen?
Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met Hans van der Heijden via 
het vijfcijferige telefoonnummer 14073 of per e-mail via info@heusden.nl, met 
vermelding van 00402987.

Met vriendelijke groet,

namens het college van Heusden,

Jolanda Verbiesen
Teammanager
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