Beste heer Verwaaijen,
Hierbij treft u, in onderstaande email, de beantwoording van de technische vragen 031 over
bezoekersaantallen Otterspoor en Vechtse Hoeve aan.
Hierbij nog een aanvulling op mijn vorige email : om misverstanden te voorkomen kan ik u melden dat
wethouder Van Dijk in de commissievergadering van 12 maart 2019 geen opmerkingen heeft
gemaakt over de relatie tussen de hoogte van de subsidie en bezoekersaantallen.
Deze suggestie kwam voort uit een onderlinge discussie tussen commissieleden.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Ada Lambo
subsidiebureau
ada.lambo@stichtsevecht.nl
T 0346 254000 of 140346

Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen
aanwezig maandag tot en met woensdag

Nu abonneren op onze nieuwsbrief

-----Oorspronkelijk bericht----Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: woensdag 20 maart 2019 16:33
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
CC: ll@studiotijdgat.nl
Onderwerp: bezoekersaantallen kinderboerderijen Otterspoor en vechtse Hoeve
Geachte leden van de griffie,
In de commisie SD van 12 maart is het subbsidiebeleid besproken. Er is daar ook besproken dat er
thans een verschil in subsdidies bestaat tussen kinderboerderij Otterspoor en Kinderboerderij De
Vechtse Hoeve (verschil een kleine 13.000 euro op jaarbasis). Antwoord van de wethouder was dat dit
veroorzaakt wordt door bezoekersaantallen.
De fractie van lokaal Liberaal heeft de navolgende technische vragen:
1. Hoe stelt u de bezoekersaantallen vast van de beide kinderboerderijen? De bezoekersaantallen
stellen wij niet vast
2. Hoe frequent gebeurt deze vaststelling? Niet van toepassing
3. Is er een mogelijkheid tot aanpassing van de financiële verdeelsleutel tussen de kinderboerderijen
als de bezoekersaantallen (sterk) wijzigen? Zo ja, wat zijn hierover de afspraken? Zo nee, waarom
hgebeurt dit niet?
De subsidie aan de kinderboerderijen is meerjarig verleend. Zij ontvangen gedurende het lopende
subsidieprogramma ieder jaar hetzelfde bedrag aan subsidie.
4. kunt u ons de meest recente bezoekersaantallen van beide kinderboerderijen doen toekoken
alsmede het jaar/de periode waarover gemeten is?
Omdat wij de bezoekersaantallen niet vaststellen kunnen wij deze ook niet doen toekomen.
met vriendelijke groet,

Bas Verwaaijen
Lokaal Liberaal

