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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling  1 7 december 2020 B Rozeboom-Koning 

 
Portefeuille:  
 
Onderwerp: Subsidieverlening Kinderboerderij 
 
Voorgesteld besluit 
1. Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos voor het jaar 2021 een subsidie van maximaal 
€ 38.575 verlenen;  
2. Deze activiteitensubsidie volledig bevoorschotten in 12 termijnen;  
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos vraagt subsidie aan voor haar activiteiten in 2021. Het 
gaat om een subsidie van € 38.575 welke bijdraagt aan educatie, recreatie en sociale cohesie. 
De subsidieaanvraag is compleet, ontvankelijk en voor de deadline van 1 oktober 2020 ingediend. 
 
Beleidsreferentie 
- Algemene subsidieverordening Gemeente Noordoostpolder 
- Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 
  
Doelstelling 
Mogelijk maken dat Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos de door de gemeente bepaalde 
activiteiten kan aanbieden met als doel: het verzorgen van educatieve activiteiten over 
boerderijdieren. 
 
Argumenten 

1.1 De stichting geeft uitvoering aan de door gemeente bepaalde activiteiten  
Naast het dagelijks beheer van de kinderboerderij en het geven van een dagbesteding aan 
cliënten van Stichting Philadelphia worden diverse educatieve activiteiten voor kinderen 
georganiseerd. Met de subsidie kan invulling gegeven worden aan de recreatieve behoefte 
(organisatie van activiteiten) passend binnen de educatieve doeleinden van de Kinderboerderij. 
 
 

1.2 De aanvraag past binnen de subsidieregels 
De subsidiering vindt plaats op grond van artikel 4:29 Awb, de Algemene Subsidieverordening 
Noordoostpolder en de door het college vastgestelde subsidiebeleidsregel 11: Educatie over de 
verzorging en het houden van boerderijdieren. De activiteiten die de stichting uitvoert voldoen aan 
deze subsidiebeleidsregel.  
 
 

1.3 Er is € 38.575 opgenomen in de programmabegroting 2021           
De kinderboerderij vraagt € 38.575 aan en dat bedrag is beschikbaar in onze begroting. U kunt de 
subsidie dus verlenen. 

2.1 Op grond van artikel 4:95 Awb kunnen we het bedrag volledig bevoorschotten                                              
Dit gebeurt in twaalf maandelijkse termijnen in 2021. 

 
 
 
 



Kanttekeningen 
1.1 Stichting Vrienden Kinderboerderij heeft in 2020 te kennen gegeven, in de toekomst (jaarlijks) 10% 
uit de activiteitensubsidie te reserveren ten behoeve van groot onderhoud voor de 
Kinderboerboerderij. De stichting kan op basis van een MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) aangeven 
hoeveel er voor toekomstig onderhoud in een dergelijke voorziening groot onderhoud moet worden 
gestort. Hierover worden in 2021 nadere afspraken gemaakt met de Stichting Kinderboerderij.  
 
Planning/Uitvoering 
De uitvoering van de activiteiten omtrent de Kinderboerderij heeft betrekking op begrotingsjaar 2021. 
Na dit besluit krijgt Stichting Vrienden Kinderboerderij Emmelerbos een brief (zie bijlage). Dit is de 
formele subsidiebeschikking, waarmee zij de activiteiten kan uitvoeren in 2021. 
 
Bijlagen 
Verleningsbeschikking (0171224737) 


