Amendement
Reg. Nr. A. 5.2.
Agendapunt: 5.
Onderwerp: Programmabegroting 2021, financieel impuls kinderboerderijen Stichtse Vecht
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 11 november 2020.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Als subbeslispunt b. onder 4. van het raadsbesluit Programmabegroting 2021 op te nemen:
b. Eénmalig een bedrag van 50.000 euro ter beschikking te stellen, in de verdeling 45/45/10 en deze
kosten te dekken uit het positief saldo programmabegroting 2021.
Dit bedrag te verdelen over de drie kinderboerderijen in een 45/45/10 verhouding waarbij een bedrag
van € 22.500 voor kinderboerderij Otterspoor in Maarssenbroek en kinderboerderij De Vechtse Hoeve
in Maarssendorp en € 5.000 euro voor de dierenweide in Breukelen om met dit financieel impuls hun
voortbestaan mogelijk te maken.
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Toelichting:
De kinderboerderijen vervullen een belangrijke maatschappelijke rol in onze gemeente. De
kinderboerderijen leveren een belangrijke bijdrage aan de gezondheid en welzijn van onze inwoners
en genieten een groot maatschappelijk draagvlak. De kans bestaat dat deze boerderijen zonder extra
hulp het voortbestaan niet langer kunnen garanderen. Zij hebben verschillende belangrijke functies
op het gebied van educatie en voorlichting, Sociaal culturele functie als ontmoetingsplaats voor jong
en oud, maar ook de therapeutische functie voor bijvoorbeeld mensen met een beperking of eenzame
ouderen. Het is bekend dat de kinderboerderijen in Stichtse Vecht het de afgelopen jaren financieel
niet makkelijk hebben gehad en te maken kregen met behoorlijke tegenvallers op het gebied van
personeel, onderhoud aan gebouwen en stallen, de gezondheid van de veestapel en teruglopende
inkomsten door het wegvallen van activiteiten. De corona-crisis deed hier nog een schepje bovenop
omdat tijdens de lockdown periode de deuren van de kinderboerderijen gesloten moesten blijven,
belangrijke evenementen moeten worden geschrapt welke ieder op zich voor een financieel impuls
zorgen (Koningsdag, paasfeest, schaapscheerdersfeest e.d.). Het is op dit moment nog niet duidelijk
wat de corona crisis verder nog voor gevolgen zal hebben.
De dierenweide in Breukelen is niet afhankelijk van bezoekersinkomsten.

