Uitvoeringsovereenkomst subsidie kinderboerderij ‘T Weidje 2009-2011
Ondergetekenden:
De gemeente Wormerland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
burgemeester, de heer P.C. Tange, handelende ter uitvoering van het besluit van
het college van burgemeester en wethouders van ......... nr................
hierna te noemen de gemeente;
en
De Stichting tot instandhouding van kinderboerderij Ons Weidje te Wormer, te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer A. Mol in de hoedanigheid als voorzitter,
hierna te noemen de Stichting.
Overwegende dat:
• De gemeente grote waarde hecht aan de recreatieve en ontmoetingsfunctie van
kinderboerderij ’T Weidje;
• door de gemeente aan de Stichting een structurele budgetsubsidie voor de exploitatie van de
kinderboerderij wordt verstrekt voor de periode 2009 tot en met 2013;
• de gemeente daarnaast een eenmalige subsidie beschikbaar stelt voor een inhaalslag in het
onderhoud van de kinderboerderij;
• deze subsidieverlening plaatsvindt onder de voorwaarde dat de Stichting binnen acht weken
na verzending van de beschikking deze uitvoeringsovereenkomst getekend retourneert.
De Stichting verplicht zich tot het onderstaande en verklaart zich akkoord met:
1 Uitgangspunten
Voor de te leveren producten en prestaties en het daarvoor beschikbaar te stellen
subsidie, zijn de volgende uitgangspunten van toepassing:
•
het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in het collegeprogramma en de Algemene
subsidieverordening gemeente Wormerland 2005 en de bijbehorende beleidsregel
kinderboerderij.
•
het ondernemingsplan van de Stichting.
2 Prestaties
a.

b.
c.
d.
e.
f.

De Stichting verplicht zich tot het in stand houden, beheren en exploiteren van kinderboerderij
’T Weidje en het behouden van de laagdrempelige functie op het gebied van recreatie,
ontmoeting en kennismaking met dieren.
De Stichting is verantwoordelijk voor een goed, zorgvuldig en (deels) professioneel beheer
van de kinderboerderij, inclusief het speelterrein en de beschoeiing.
De Stichting kan –mits na schriftelijke toestemming van het college- beheerstaken opdragen
aan andere partijen (onderaannemerschap), maar blijft eindverantwoordelijke voor het beheer.
De Stichting streeft er naar de kinderboerderij uiterlijk in te laten 2014 voldoen aan het
keurmerk van Stichting Kinderboerderijen Nederland, de Dierenwelzijnswet en de
speeltoestellen (en hun ondergrond) voldoen uiterlijk in 2014 aan het Attractiebesluit.
De verantwoordelijkheid –ook financieel- ligt volledig bij de Stichting.
De Stichting kan aanvullende activiteiten organiseren, zoals natuur- en milieueducatie, een
zorgaanbod –b.v. dagbesteding- voor kwetsbare groepen en een aanbod voor scholen.
Samenwerking met lokale organisaties heeft daarbij de voorkeur.

3 Subsidiebedrag
a.

De subsidie voor de periode 2009 tot en met 2013 bedraagt per jaar voor indexatie maximaal
€ 25.000 en is bestemd voor de exploitatie van de kinderboerderij, onder meer:
1.
onderhoud en beheer van het speelterrein op de kinderboerderij, inclusief jaarlijkse
inspectie van de speeltoestellen;
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2.
3.

b.
c.

onderhoud en beheer van het gehele terrein inclusief de beschoeiing;
professioneel beheer van de kinderboerderij, mits dit niet gaat ten koste van het
onderhoud en beheer vermeld bij de punten 1. en 2.
Het subsidiebedrag wordt jaarlijks –voor het eerste per 2010- geïndexeerd met het jaarlijks
door de raad vast te stellen inflatiecorrectiepercentage.
De Stichting ontvangt in 2009 daarnaast een eenmalige subsidie van € 50.000 voor de kosten
van een inhaalslag in het onderhoud op/van de kinderboerderij.

4 Vermogen en reserves
a.
b.

Een weerstandsvermogen van in totaal maximaal 10% van de jaarlijkse subsidie is toegestaan
met de subsidiegelden.
Bestemmingsreserves zijn toegestaan, mits de totale reservering de totaal verwachte kosten
niet overschrijdt.

5 Rapportages, planning en control
In aansluiting op de Algemene subsidieverordening (Asv) dient de Stichting uiterlijk op 1 mei de
begroting voor het komende subsidiejaar in, evenals de jaarrekening over het voorgaande
subsidiejaar bij de gemeente. Tevens wordt een inhoudelijk verslag overgelegd. Dit verslag bevat een
beschrijving van de aard en omvang van de geleverde prestaties en producten, zoals
bezoekersaantallen kinderboerderij, aantal en soort dieren op de kinderboerderij, overzicht aanbod
nevenactiviteiten en bezoekersaantallen e.d.
6 Bevoorschotting
Bevoorschotting van de subsidie door de gemeente zal plaatsvinden tot 100% van het in de
subsidiebeschikking genoemde bedrag in 4 gelijke termijnen (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober).
De bedragen worden overgemaakt naar Rabobankrekeningnummer 37.49.21.792 ten name van
Stichting Kinderboerderij Ons Weidje onder vermelding van ‘subsidie kinderboerderij 1e kwartaal
2009', etc.
7 Definitieve vaststelling
De subsidie wordt vastgesteld, tot maximaal het niveau van de subsidieverlening (zie punt 3), binnen
8 weken na ontvangst van de onder punt 5 genoemde jaarrekening en jaarverslag.
Indien de prestaties niet, of niet volledig, zijn geleverd, kan dit tot gevolg hebben dat de subsidie lager
wordt vastgesteld. Aan een eventuele lagere vaststelling gaat een afzonderlijk bestuurlijk overleg
vooraf.
8 Verzekering
De Stichting is verplicht een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
9 Overleg
Gemeente en Stichting overleggen tweemaal per jaar met elkaar over de voortgang op de
kinderboerderij. De gemeente neemt hiertoe het initiatief.
Datum:
De burgemeester van Wormerland,

De voorzitter van de Stichting:

P.C. Tange

A. Mol

SAM/wo/pv/20042009
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