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Breda, 11 mei 2017
Betreft: Vragen ex. art. 40 RVO
Aan het college van B&W van Breda
Onderwerp: Voortbestaan kinderboerderij Parkhoeve Breda-Noord
Geacht college,
Op de site van BN/DeStem valt vandaag te lezen dat kinderboerderij Parkhoeve in
Breda-Noord een afwijzing heeft ontvangen van de subsidieaanvraag van 28 duizend
euro. De reden is volgens Gemeente Breda dat er onvoldoende wordt aangegeven
welke activiteiten worden georganiseerd en dat er te weinig wordt gedaan om
financieel gezien de eigen broek op te houden. Daarnaast zou het niet duidelijk zijn
hoeveel deelnemers men verwacht te bereiken. Het bestuur herkent zich niet in de
kritiek. Zij doen er naar eigen zeggen juist alles aan om financieel onafhankelijk te
zijn. Daarnaast hebben zij met 50 actieve vrijwilligers en 50.000 bezoekers op
jaarbasis juist een enorm bereik. (1)
SP Breda draagt kinderboerderij Parkhoeve een warm hart toe. Het gaat hier om een
laagdrempelige voorziening die een belangrijke bijdrage levert op het gebied van
educatie, participatie en sociale cohesie. En dat alles in een wijk die een steuntje in
de rug van de gemeente goed kan gebruiken. Bovendien verbaasd het ons dat de
gemeente in 2016 nog vol lof over de werkwijze van de betreffende kinderboerderij
was. Indien het voorbestaan van de kinderboerderij daadwerkelijk in gevaar zou
komen door het intrekken van de subsidie, dan zou dit voor een aanzienlijk deel van
Breda een groot gemis zijn.
Dit brengt ons tot de volgende vragen:
1. Wat is er in vergelijking tot 2016 veranderd in de werkwijze van kinderboerderij
Parkhoeve waardoor zij dit jaar niet meer in aanmerking komen voor subsidie?
2. Kunt u de afwijzing nader toelichten aangezien deze tot grote onduidelijkheid
leidt bij zowel de aanvrager als SP Breda?
3. Bent u mede gelet op het feit dat het subsidieplafond voor de thematafel
Breda Leert nog niet is bereikt, bereid uw besluit te heroverwegen? (2)
Met vriendelijke groet,
Bas Maes
Fractievoorzitter SP Breda

1) Zie http://www.bndestem.nl/breda/toekomst-kinderboerderij-breda-noord-ingevaar~afb4d4ea/

2) Zie https://www.breda.nl/file/600/download

