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Onderwerp: Subsidie Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos 2023 
 
Voorgesteld besluit 
1. Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos voor het jaar 2023 een subsidie van maximaal 

€ 40.340 verlenen;  
2. Deze activiteitensubsidie volledig bevoorschotten in 12 termijnen. 
3. De gemeenteraad informeren 
 
Inleiding 
Kinderboerderij Emmelerbos is een maatschappelijke voorziening waar onder toezicht contact met 
(boerderij)dieren mogelijk is. Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos vraagt voor haar 
activiteiten in 2023 een subsidie aan van € 40.340.  
 
Doelstelling 
Mogelijk houden dat Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos activiteiten kan aanbieden met 
betrekking tot educatie over (boerderij)dieren, natuur en milieu. 
 
Argumenten 
1.1 De aanvraag is passend binnen het subsidiebeleid  
De subsidiëring vindt plaats op grond van artikel 4:29 Awb en de Algemene Subsidieverordening 
Noordoostpolder.  
 
1.2 Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos voert door de gemeente bepaalde activiteiten uit 
De stichting organiseert activiteiten met een maatschappelijk belang, die gericht zijn op educatie, 
recreatie en ontmoeting. Bezoekers uit alle leeftijdsgroepen worden uitgenodigd om de natuur en de 
dieren te beleven. De activiteiten van kinderboerderij Emmelerbos zijn gericht op: 
- de educatie over natuur, milieu, flora en fauna. Speciale doelgroepen zijn gezinnen met kinderen, 

basisscholen, kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, maar ook ouderenzorg e.d.;  
- het in aanraking brengen en vertrouwd maken van bezoekers (jong en oud) met de wisselwerking 

tussen mens, natuur en dieren; 
- het bevorderen van participatie van kwetsbare groepen door het aanbieden van activiteiten en 

vrijwilligerswerk; 
- het in stand houden van een breed voorzieningenniveau om de aanwas van bezoekers te 

garanderen;  
- het versterken van het recreatief karakter van de Noordoostpolder. 
 
1.3 Kinderboerderij Emmelerbos is in het bezit van een geldend kwaliteitsbewijs 
De kinderboerderij is aangesloten bij de Vereniging Stads- en Kinderboerderijen Nederland (vSKBN) 
en is in het bezit van een geldend kwaliteitsbewijs. Dit houdt in dat de kinderboerderij voldoet aan wet- 
en regelgeving. Hiermee onderscheidt de kinderboerderij van andere initiatieven met (boerderij)dieren 
binnen de Noordoostpolder.  
 
1.4 Er is voor de kinderboerderij € 40.340 opgenomen in de programmabegroting 2023 
Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd is voldoende om de beleidsdoelstellingen te behalen.  
 
  



 

 

1.5 De kinderboerderij heeft de subsidie nodig voor uitvoering van haar activiteiten 

De kinderboerderij wordt geëxploiteerd door Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos in 
samenwerking met dagbesteding van Philadelphia Zorg. Om een bezoek aan de kinderboerderij zo 
laagdrempelig mogelijk te houden wordt er geen entreegeld gevraagd. Voor de uitvoering van haar 
activiteiten is de stichting afhankelijk van subsidie. Daarnaast ontvangt de kinderboerderij inkomsten 
van sponsoren.  
 
2.1 Op grond van artikel 4:95 Awb kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten 
Dit gebeurt in 2023 in twaalf gelijke termijnen om de continuïteit van de activiteiten gedurende het jaar 
te waarborgen.  
 
3.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid 
Het verlenen en vaststellen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de 
financiële kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak. Daarom is 
het wenselijk de raad op de hoogte te houden van het subsidies. 
 
Kanttekeningen 
1.1 De aanvraag is niet op tijd ingediend 
De aanvraag is ingediend op 20 oktober 2022. Dit is na 1 oktober 2022, de uiterlijke termijn op grond 
van artikel 6 van de Algemene Subsidieverordening. De reden hiervan is dat er een nieuwe 
penningmeester benoemd is die nog niet op de hoogte was van de subsidiedata. Verzocht wordt om 
vanwege de overschrijding van de indieningstermijn de hardheidsclausule (artikel 16 van de 
Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder) toe te passen. 
 
Planning/Uitvoering 
Na het besluit ontvangt de stichting de subsidiebeschikking en wordt uitvoer gegeven aan het 
bevoorschotten van de subsidie. 
 
Bijlagen 

- Verleningsbrief subsidie 2023 
- Activiteitenplan kinderboerderij 2023 
- Begroting kinderboerderij 2023 
- Gespreksverslag d.d. 23 november 2022 
 


