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Artikel 40 vragen over kinderboerderijen in de

gemeente Alphen aan den Rijn

Geachte mevrouw Blom-de Ruiter,

Dank voor uw vragen in het kader van artikel 40 reglement van orde. Onderstaand vindt u de

antwoorden.

'ì

Vraag la: Vanuit de krant heeft onze fractie vernomen dat het college voornemens is om de

kinderboerderij in het Bospark te sluiten en er een hertenkamp in te richten dat door de gemeente

onderhouden gaat worden. Waarom wordt dit besluit tot sluiting van een kinderboerderij genomen

door het college en niet door de St¡chting Alphense Kinderboerderijen (SAK), die daar over gaat?

Antwoord: Tijdens het proces om te komen tot een toekomstvisie voor de Alphense

kinderboerderijen, bleek dat SAK niet mee wilde denken met een oplossing waarbij werd uitgegaan

van hetzelfde subsidiebedrag. SAK ziet een hoger subsidiebedrag als enige oplossing. De

gemeente was toen genoodzaakt zelf een oplossing te bedenken voor de tekorten bij SAK. Dat

werd het in eigen beheer nemen van kinderboerderij Bospark, door deze kinderboerderij om te

vormen tot hertenkamp. Dit kan omdat de opstallen en de gronden gemeentebeziTzijn.

Vraag ì b: Staat het college nog steeds achter de aanpak 'Nieuw en Anders'? Zo diep ingrijpen in

een maatschappelijk initiatief lijkt daar niet bij die aanpak aan te sluiten. Hoe kijkt het college daar

tegen aan? staat daar immers haaks op?

Antwoord: ln beginsel gaat het college er vanuit dat maatschappelUke initiatieven zelfredzaam

zijn. SAK bleek echter niet zelfredzaam en kampte continu met financiële tekorten. Omdat de

kinderboerderijen een belangrijke functie vervullen in de gemeente, was het college bereid om in
te grijpen. Daarom werd de motie beginspraak toekomst Stichting Toekomst Alphense
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Kinderboerderijen overgenomen. Het college gaat ervanuit dat na het vaststellen van de

beleidsnota en het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma, de gemeente aan haar kaderstellende

rol heeft voldaan en weer meer naar de achtergrond kan treden, zodat weer gehandeld wordt
volgens de aanpak 'Nieuw en Anders'.

Vraag lc: Voor de financiering van een hertenkamp in het Bospark blijkt nu wel geld vrijgemaakt
te kunnen worden, terwijl een verhoging van het subsidiebedrag voor de SAK onbespreekbaar

blijkt. Waaruit wordt de financiering van het hertenkamp betaald door de gemeente? ls het

bespreekbaar om deze financiering bij het subsidiebedrag van de SAK op te tellen, zodat er

wellicht geen enkele kinderboerderij gesloten hoeft te worden?

Antwoord: De financiering van het hertenkamp komt uit bestaande middelen en formatie binnen

de organisatie. De kosten voor het in eigen beheer nemen van een hertenkamp zijn onvoldoende

om de exploitatie van een kinderboerderij sluitend te maken. Daarnaast lost dat andere problemen

bU SAK niet op, er is dan nog steeds een tekort aan personeel en financiën voor kinderboerderij de

Contactweide en Zegersloot, terwijl er extra personeel en financiën vrij komen door het in eigen

beheer nemen van kinderboerderij Bospark als hertenkamp.

Vraag 2: ls het college nog steeds inhoudelijk in gesprek met de SAK? Kan de gemeenteraad

inzage krijgen in het proces dat gelopen is en de vorderingen die geboekt zijn?

Antwoord: Sinds het college heeft aangekondigd dat er een oplossing moest komen voor de

kinderboerderijen, zonder dat daar extra subsidie voor beschikbaar wordt gesteld, wilde SAK niet

meer inhoudelijk in gesprek met het college. Het college heeft de gemeenteraad per brief van 30

oktober 2018 geïnformeerd over het proces van de onderzoeksfase. Daarna zijn er onder

begeleiding van een expert op het gebied van kinderboerderijen 3 sessies gehouden met SAK om

te komen tot een toekomstvisie.

Vraag 3: De kinderboerderijen bieden (gratis) onderdak voor dagbesteding van cliënten van Tom in
de Buurt. ls het college bereid om met Tom in de buurt in gesprek te gaan om deze activite¡ten bij

de SAK tegen betaling te laten plaatsvinden?

Antwoord: Kern van Nieuw en Anders is dat maatschappelijke initiatieven zelfredzaam zijn

Gemeente verwacht dat gesprekken zoals voorgesteld, worden gevoerd door SAK.

Vraag 4: De kinderboerderijen bieden maatschappelijke stages voor leerlingen van het Leerpark

Op welke manier gaat de gemeente het eventueel vervallen van deze stages bij het Bospark

opvangen?
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Antwoord: Wanneer kinderboerderij Bospark wordt omgevormd tot hertenkamp, vervallen de

maatschappelijke stages voor leerlingen van het Leerpark inderdaad. Het college is bereid om met

de school mee te denken over vervangende stages.

Vraag 5: Om te kunnen bepalen wat een redelijk subsidiebedrag is voor het laten voortbestaan van

kinderboerderijen in de gemeente Alphen aan den Rijn, zou een benchmark een goede indicator
kunnen zijn. Heeft het college de beschikking over een regionale benchmark voor financiering van

kinderboerderijen? De ChristenUnie ziet graag dat deze gegevens naar de raad gezonden worden,

is het college bereid aan dat verzoek te voldoen?

Antwoord: Het college heeft geen beschikking over een regionale benchmark voor de financiering
van kinderboerderijen en kan daarom niet aan het verzoek voldoen. ln de organisatieanalyse die is
uitgevoerd bU SAK, is wel een landelijke vergelijkingr weergegeven met het aantal full time
employees (fte). Een gemiddelde kinderboerderij van een vereniging of st¡chting heeft 1,9 fte. SAK

heeft subsidie gekregen voor 3 fte. Dat betekent 
.l,9 fte voor Zegersloot en omdat de

Contactweide in Boskoop een kleine kinderboerderij is met beperkte openingstijden, acht het

college l,l fte voldoende voor deze kinderboerderij.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn,

de secretaris, de burgemeester,

rs. ing. P.D. Wekx MBA m E. Spies

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) melden wij u dat
uw persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe deze zijn verkregen.
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