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Onderwerp

Kinderboerderij: specifieke subsidieregels en eenmalig extra
budget

Gevraagde beslissing

1. De specifieke subsidieregels Kinderboerderij vast te stellen.
2. Een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar te
stellen voor een subsidie t.b.v. een inhaalslag op Kinderboerderij ’t Weidje.
3. Het in het meerjarenplan 2009-2012 opgenomen bedrag van
€ 25.000 beschikbaar te stellen voor een structurele subsidie
aan de Stichting.
4. De eenmalige kosten ad. € 50.000 te dekken via de
Algemene Reserve.

Bevoegdheid
Inleiding en probleemstelling

Het vaststellen van de specifieke subsidieregels en het budget
zijn bevoegdheden van de raad.
Aan uw raad is voor de vergadering van 1 juli 2008 een
intentieverklaring voorgelegd waarbij Stichting tot
instandhouding van kinderboerderij Ons Weidje (verder:
Stichting Ons Weidje) en Stichting MIES de bereidheid tot
samenwerking hebben uitgesproken voor het beheer en de
exploitatie van kinderboerderij “t Weidje.
Beide stichtingen zijn daarna een mediationtraject ingegaan,
welke traject inmiddels met positief resultaat is afgerond. Het
resultaat van de mediation is dat tussen beide stichtingen de
volgende afspraken zijn gemaakt:
1. Stichting Ons Weidje is verantwoordelijk en bevoegd ten
aanzien van het beheer van de kinderboerderij (technisch,
financieel, verzekeringsrechtelijk en qua maatschappelijke
aspecten.
2. Stichting MIES draagt zorg en is verantwoordelijk voor
hulpboeren (cliënten met dagbesteding) en de begeleiders.
3. Stichting Ons Weidje stelt een beheerder aan die toezicht
houdt op de gang van zaken. Inmiddels heeft de Stichting
een beheerder aangetrokken.
4. Verder zijn afspraken gemaakt over praktische zaken als
faciliteiten voor Stichting MIES, dagdelen dat Stichting MIES
van de faciliteiten gebruik maakt en een gebruiksvergoeding.

Bij de behandeling van de programmabegroting 2009-2012 heeft
uw raad structureel € 25.000 opgenomen voor de exploitatie van
de kinderboerderij.
In overleg met Stichting Ons Weidje is inmiddels gebleken dat
een structurele subsidie van € 25.000 in de huidige constructie
niet toereikend is om (op termijn) te kunnen voldoen aan de
gestelde eisen (keurmerk Stichting Kinderboerderijen Nederland,
Attractiebesluit e.d.). De Stichting streeft ernaar op termijn
zoveel mogelijk te voldoen aan de gestelde eisen, zoals
vastgelegd in de bijgevoegde concept-specifieke subsidieregels
Kinderboerderij die u ter vaststelling wordt aangeboden.
Na vaststelling van deze specifieke subsidieregels stelt het
college de huurovereenkomst en de uitwerkingsovereenkomst
voor de subsidie aan Stichting Ons Weidje vast. Beide zijn ter
informatie bij de stukken gevoegd. In deze conceptovereenkomsten krijgt Stichting Ons Weidje de tijd tot 2014 om
zoveel mogelijk te voldoen aan door de gemeente gestelde
eisen. Echter, volledig voldoen aan deze eisen zal niet mogelijk
zijn, gelet op de kosten die daarmee gemoeid zijn (b.v.
uitbreiding contract beheerder).
Er is daarnaast sprake van eenmalige kosten die niet uit de
structurele subsidie van € 25.000 gefinancierd kunnen worden
door de Stichting. Allereerst is er fors achterstallig onderhoud
aan de ondergrond (incl. groenvoorziening), beschoeiing,
gebouwen. In totaal worden de eenmalige extra kosten becijferd
op ruim € 70.000. De make-over van Baanstede, die de Stichting
heeft ‘gewonnen’ brengt deze last omlaag naar ong. € 50.000.
Verder dient er een opstalrecht te worden gevestigd voor
Stichting Ons Weidje. De redenen daarvoor is de juridische
aansprakelijkheid. Omdat de gemeente eigenaar van de
ondergrond is, is de gemeente ook wettelijk aansprakelijk –door
natrekking- voor schades en ongevallen. Daarnaast geeft een te
vestigen opstalrecht de Stichting meer zekerheid omtrent de
gebouwen (ontmoetingsruimte De Parel, stallen e.d.).
In totaal bestaat er voor een goede start van de Stichting Ons
Weidje behoefte aan een bedrag van € 50.000 voor wegwerken
van het achterstallig onderhoud.
Uw raad wordt voorgesteld hiervoor eenmalig een extra bedrag
van € 50.000 beschikbaar te stellen en de kosten te dekken via
de Algemene Reserve.
Oplossing

1. De specifieke subsidieregels Kinderboerderij vast te stellen.
2. Een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar te
stellen voor een subsidie t.b.v. een inhaalslag op Kinderboerderij ’t Weidje.
3. Het in het meerjarenplan 2009-2012 opgenomen bedrag van
€ 25.000 beschikbaar te stellen voor een structurele subsidie
aan de Stichting.
4. De eenmalige kosten ad. € 50.000 te dekken via de
Algemene Reserve.

Meetbare doelstellingen/output

In 2014 een kinderboerderij die vrijwel geheel voldoet aan het

keurmerk van Stichting Kinderboerderijen Nederland,
Attractiebesluit en deels professioneel wordt beheerd.
Beslag op middelen

1. De structurele subsidie is reeds opgenomen als nieuw beleid
in Meerjarenbegroting 2009-2012. Uw raad wordt voorgesteld
dit bedrag beschikbaar te stellen voor een structurele
subsidie aan Stichting Ons Weidje voor de exploitatie van de
kinderboerderij.
2. De eenmalige kosten voor een inhaalslag op de kinderboerderij bedragen € 50.000. Uw raad wordt voorgesteld deze eenmalige kosten te dekken via de Algemene
Reserve.

Evaluatie

Tweemaal per jaar overleggen de Stichting en de
portefeuillehouder. Ontwikkelingen en voortgang worden aan de
raad gemeld.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
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De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 april 2009;
b e s l u i t:
1. De specifieke subsidieregels Kinderboerderij vast te stellen.
2. Een eenmalig budget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor een subsidie t.b.v. een inhaalslag
op Kinderboerderij ’t Weidje.
3. Het in het meerjarenplan 2009-2012 opgenomen bedrag van € 25.000 beschikbaar te stellen voor
een structurele subsidie aan de Stichting.
4. De eenmalige kosten ad. € 50.000 te dekken via de Algemene Reserve.
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