Van: Lambo, Ada
Verzonden: dinsdag 2 april 2019 12:08
Aan: 'Bas Verwaaijen - Lokaal Liberaal' <bas@lokaalliberaal.nl>
CC: Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl>; Berg, Ellen van den; Bakker, Karen; Dijk, Maarten
van <Maarten.van.Dijk@stichtsevecht.nl>; Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>
Onderwerp: RE: FW: Beantwoording Technische vraag 031 over bezoekersaantallen
kinderboerderijen Otterspoor en Vechtse Hoeve

Beste heer Verwaaijen,

In 2013-2015 was het eerste geharmoniseerde subsidiebeleid van kracht. Daarin was de verdeling
opgenomen dat Vechtse Hoeve 40% van het beschikbare subsidiebudget ontvangt en Otterspoor
60%. Deze verdeling is overgenomen uit de tijd van de gemeente Maarssen.

Tekst uit het subsidieprogramma 2013-2015 :
Wijze van subsidiëring
Het subsidiebudget van € 69.375 wordt verdeeld tussen de kinderboerderij in Maarssenbroek
(Otterspoor) en de kinderboerderij in Maarssendorp (De Vechtse Hoeve). De verdeling voor 2014 is
als volgt:
-

Kinderboerderij Maarssenbroek: ca. 60% van het subsidiebudget

-

Kinderboerderij Maarssendorp: ca. 40% van het subsidiebudget

In het subsidieprogramma 2016-2019 is er geen verdeling opgenomen, alleen een subsidieplafond
voor de kinderboerderijen. Otterspoor heeft in 2016 € 41.625,- aangevraagd, dit bedrag is meerjarig
verleend. Hetzelfde geldt voor Dierweide Breukelen waarbij een bedrag van € 11.750 meerjarig is
verleend.(miv 2017, het subsidieplafond is daardoor met € 11.750,- verhoogd) Vechtse Hoeve heeft
in 2016 € 30.000,- subsidie aangevraagd en € 27.750,- toegewezen gekregen in verband met het
bereiken van de subsidieplafonds. Vechtse Hoeve heeft in 2016 geen verzoek voor meerjarige
subsidie ingediend. Dat betekent dat gedurende het subsidieprogramma een bedrag van
€ 53.375,- meerjarig is verleend en er nog een bedrag van € 27.750,- overblijft van het
subsidieplafond wat jaarlijks verleend kan worden.

Betreffende tekst uit het subsidieprogramma 2016-2019 :

•

Kinderboerderijen

De kinderboerderijen zijn een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders en
kinderen en bieden kansen om met elkaar in gesprek te gaan over het opvoeden en opgroeien van
hun kind. De kinderboerderijen dragen bovendien bij aan een educatieve en recreatieve
vrijetijdsbesteding voor onze inwoners. Het is een zinvolle, ontspannende vrijetijdsbesteding voor de
jeugd, waarin het dier centraal staat.

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

Van: Bas Verwaaijen - Lokaal Liberaal <bas@lokaalliberaal.nl>
Verzonden: maandag 1 april 2019 16:23
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,

In 2016 waren we toch echt al Stichtse Vecht... Of moet ik uw antwoord lezen als: Het is ooit zo
bedacht in Maarssen, 1 op 1 overgenomen in de harmonisatie en nadien nooit aangepast?

Ik hoor wederom graag.

Met vriendelijke groet,

Bas Verwaaijen
Lokaal Liberaal
Raadslid
0628347938

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: "Lambo, Ada" <ada.lambo@stichtsevecht.nl>
Datum: 01-04-19 16:00 (GMT+01:00)
Aan: 'Bas Verwaaijen' <bas@lokaalliberaal.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

Beste heer Verwaaijen,

Exacte grondslagen van de verdeling is

