-----Oorspronkelijk bericht----Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: maandag 1 april 2019 15:42
Aan: Lambo, Ada <ada.lambo@stichtsevecht.nl>; ll@studiotijdgat.nl
CC: Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl>; Berg, Ellen van den
<Ellen.van.den.Berg@stichtsevecht.nl>; Bakker, Karen <karen.bakker@stichtsevecht.nl>; Griffie,
Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Dijk, Maarten van
<Maarten.van.Dijk@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: Re: FW: Beantwoording Technische vraag 031 over bezoekersaantallen
kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve
Geachte mevrouw Lambo, beste Ada,
Dank voor het beantwoorden van de vragen. Het is echter niet een antwoord war ik iets mee kan. ik
zal de vraag daarom anders, concreter stellen.
Er zit verschil tussen de toekenning van subsidie tussen kinderboerderij de Vechtse Hoeve en
Otterspoor. Het verschil is zo'n 13000 euro.
Op grond van welke redenen ofwel toetscriteria bestaat dit verschil? Anders gesteld: wat is de
beweegreden geweest om bij de vaststelling van het subsidiebeleid in 2016 te kiezen voor
verschillende bedragen?
Ik verneem graag spoedig.
Met dank,
Bas Verwaaijen
Omdat het agendapunt morgen behandeld wordt in de raad, deze vraag gaarne met speod
beantwoorden zodat we dit kunnen wegen in onze beraadslaging.
> Op 1 april 2019 om 15:32 schreef "Lambo, Ada" <ada.lambo@stichtsevecht.nl>:
>
>
> Beste heer Verwaaijen,
>
> Hierbij treft u, in onderstaande email, de beantwoording van de technische vragen 031 over
bezoekersaantallen Otterspoor en Vechtse Hoeve aan.
>
> Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
>
>
> Met vriendelijke groet,
>
> Ada Lambo
> subsidiebureau
>
> [SV_Logo_2013_RGB klein tbv handtekening.jpg]
>
>
>
>
> 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<https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/>
> [cid:image002.png@01D3DB09.A9BB4F50] <https://www.stichtsevecht.nl/>
[cid:image003.png@01D3DB09.A9BB4F50] <https://twitter.com/stichtsevecht>
[cid:image004.png@01D3DB09.A9BB4F50] <https://nl-nl.facebook.com/gemeente.stichtsevecht/>
[cid:image005.png@01D3DB09.A9BB4F50]
<https://www.linkedin.com/company/gemeentestichtsevecht>
[cid:image006.png@01D3DB09.A9BB4F50] <https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/gemeentestichtse-vecht-bereikbaar-via-whatsapp_43604/>
[cid:image007.png@01D3DB09.A9BB4F50]
<https://www.youtube.com/channel/UCHUN2_AHQEtnkNg5ZH1ZzOQ>
[cid:image008.png@01D3DB09.A9BB4F50] <https://www.instagram.com/gemeentestichtsevecht/>
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>
>
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>
> -----Oorspronkelijk bericht----> Van: Bas Verwaaijen <bas@lokaalliberaal.nl<mailto:bas@lokaalliberaal.nl>>
> Verzonden: woensdag 20 maart 2019 16:33
> Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl<mailto:griffie@stichtsevecht.nl>>
> CC: ll@studiotijdgat.nl<mailto: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
>
> ________________________________
>
> DISCLAIMER:
>
> Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en is vertrouwelijk. Indien deze e-mail
per vergissing bij u terecht gekomen is, verzoeken wij u daarmee zorgvuldig om te gaan, ons daarover
direct te informeren, de e-mail van uw computer te verwijderen en eventuele kopieën of uitdraaien
daarvan te vernietigen. Aan de inhoud van de e-mail en verzonden bestanden kunnen geen rechten
tegenover de gemeente of één van haar bestuursorganen worden ontleend. De Gemeente Stichtse
Vecht verstuurt formele berichten (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst)
schriftelijk en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit onvolledige en/
of foutieve informatie in e-mailberichten.

