Motie harmonisatie subsidies kinderboerderijen Maarssen

De gemeenteraad van Stichtse Vecht, in vergadering bijeen op 2 april 2019,
Overwegende dat:
* er jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers de kinderboerderij De Vechtse Hoeve bezoeken
* deze bezoekers uit Maarssen-Dorp, Maarssenbroek maar ook omliggende gebieden als Leidsche
Rijn, Vleuten etc. afkomstig zijn
* de kinderboerderij De Vechtse Hoeve een brede maatschappelijke functie heeft, die zich uit in
onder andere organiseren van activiteiten voor jeugd maar ook ouderen en het bieden van
stageplekken aan kwetsbare inwoners (onder andere jongeren met een beperking)
Constaterende dat:
•

•
•

Er een verschil in subsidie bestaat tussen Kinderboerderij Otterspoor te Maarssenbroek en
Kinderboerderij De Vechtse Hoeve te Maarssen-Dorp van 13.875 euro per jaar, ten nadele
van die laatste
Er een voorstel voorligt om het vigerende subsidiebeleid met één jaar te verlengen tot en
met 31 december 2020 en dit verschil in subsidiehoogte dus voortduurt
Er geen steekhoudend argument lijkt te zijn dit subsidieverschil te laten voortduren

Roept het College op:
* met een reparatievoorstel te komen dat tot doel heeft de subsidie van De Vechtse Hoeve op gelijke
hoogte te brengen met die van Kinderboerderij Otterspoor

En gaat over tot de dag
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Toelichting op de motie:
Er bestaat thans een verschil in subsidietoedeling tussen Kinderboerderij Otterspoor en de Vechtse
Hoeve, zonder dat duidelijk is waardoor dit verschil veroorzaakt wordt danwel wat de reden van het

verschil is. Ook zit er geen aantoonbaar verschil in maatschappelijk toegevoegde waarde wat dit
verschil zou rechtvaardigen.
De motie kent bewust geen dekkingsvoorstel omdat we niet op de stoel van het college willen gaan
zitten voor wat betreft het vinden van geld.
Vraagt u ons echter naar onze ideeën over een mogelijke dekkingsrichting, dan denken we in eerste
instantie aan het stopzetten van het gedeelte subsidie aan Stichting Duurzame Vecht dat met de Fair
Trade-activiteiten te maken heeft. Dit betreft een bedrag van 9.500 euro op jaarbasis, zo blijkt uit de
antwoorden op de technische vragen die we hier over gesteld hebben. Wij denken dat dit deel
subsidie aan Stichting Duurzame Vecht beter besteed kan worden aan andere zaken, en het
substantieel dichten van het subsidieverschil tussen Vechtse Hoeve en Otterspoor lijkt ons een
uitstekend doel.
Mocht deze oplossingsrichting echter op onvoldoende steun kunnen rekenen dan denkt Lokaal
Liberaal uiteraard graag mee over een alternatief.

