
 

 

 

        

 

AMENDEMENT 
(artikel 147b Gemeentewet en artikel 27 Reglement van Orde) 

Datum raadsvergadering: 11 november 2021  
Agendapunt:   10. Programmabegroting 2022-2025 (473466) 
 

Onderwerp:   Projectsubsidie Nomen Nescio 

 
Amendement 
In 2022 in het Subsidieprogramma rekening houden met een eenmalige projectsubsidie van  
€ 10.000 aan Nomen Nescio voor de inrichting een nieuwe studio op een vaste locatie. Indien 
in 2022 bij aanvraag van de projectsubsidie het subsidieplafond is bereikt, stelt het college de 
raad een verhoging van het subsidieplafond voor en de verhoging te dekken uit de Algemene 
reserve.  
 
 
Toelichting 
 
Feiten 

• Stichting Ziekenomroep Nomen Nescio verzorgt en ondersteunt ontspannings- en 
informatieve programma’s en andere activiteiten ten behoeve van hen die op Schouwen-
Duiveland verblijven in een verpleeghuis, ziekenhuis, verzorgings- of bejaardenhuis of 
aanleunwoningen.  

• Sinds 2010 ontvangt Nomen Nescio geen gemeentelijke subsidie meer en zijn zij volledig 
afhankelijk van giften en sponsoren. Nomen Nescio geeft aan dat de sponsoren 
teruglopen. 

• Zij staan op het punt om hun studio noodzakelijkerwijs te verhuizen naar de nieuwe 
locatie in “Office 51” aan de Calandweg in Zierikzee. Tot heden is deze studio gevestigd 
in “Allévo” locatie Cornelia Zierikzee. In de nieuwbouw van “Zierik7” is geen fysieke 
ruimte meer voor een studio.  

• Er ligt een offerte van ruim € 17.000 excl. btw. Hiernaast willen zij nieuwe vloerbedekking, 

de wanden opnieuw schilderen en op technisch gebied hebben zij behoefte aan 
monitoren, blad voor een spreektafel en wat akoestische aanpassingen. Zij geven aan 
met een eenmalig bedrag van € 10.000 zeer content te zijn want het resterende 
benodigde bedrag kunnen zij voldoen uit reeds ontvangen sponsorgelden. 

 
Mening 

• Nomen Nescio is al 35 jaar actief op muzikaal gebied en bestaat uit een flinke groep 
vrijwilligers. De VVD is van mening dat hun werk alom wordt gewaardeerd.  

• Buiten de reguliere radioprogramma’s worden nu regelmatig extra radio-uitzendingen 
verzorgd specifiek gericht op één huis, de ene keer is dat Borrendamme of de Duinen 
van Haamstede en de andere keer ‘t Opper in Bruinisse of de Cornelia in Zierikzee. 

• Nomen Nescio gaat op locatie (niet tijdens de pandemie) bij de tehuizen voor de 
opnames, maken samen met de bewoners muziek, zingen en doen regelmatig een 
dansje. Hiernaast ondersteunen zij ook de “dag van de zorg” en organiseren playback-
avonden enz.  

• Nomen Nescio draagt bij in het proces eenzaamheidsbestrijding. 
 
Voorstel 
Dit amendement voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een projectsubsidie door 
Nomen Nescio en deze te dekken uit het budget voor projectsubsidies binnen het 
subsidieprogramma 2022. Indien dat leidt tot een overschrijding van het subsidieplafond, dan 
stelt het college de raad voor via het voorstel begrotingswijziging het subsidieplafond met 
€ 10.000 te verhogen en dit bedrag te dekken uit de Algemene reserve.  
 
 



 

 

Ingediend namens de fractie van VVD door Margo Lemsom. 
 
 

  

Besluit gemeenteraad op 11 november 2021: 
 
Met  … stemmen voor en  … stemmen tegen aangenomen / verworpen. 
 
Voor stemmen de fracties / leden: 
 
 
Tegen stemmen de fracties / leden: 
 
 

griffier                                                              voorzitter 
 

 


