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Aan de leden van de raad,
In 2017 stelde u 470.000 euro beschikbaar voor het groot onderhoud van de kinderboerderij
de Kiboehoeve. De Kiboehoeve is al enige tijd aan het einde van zijn technische levensduur.
De voorzieningen voldoen niet meer aan de huidige standaarden en niet meer aan
dierenwelzijnswetgeving. In deze brief informeer ik u graag over de stand van zaken.
De toekomst van de kinderboerderij
Nadat het budget beschikbaar is gesteld in 2017, is onderzocht op welke manier we het
beste onze ambities voor de kinderboerderij konden realiseren. Hieruit blijkt dat het budget
niet voldoende is om het noodzakelijke onderhoud te kunnen plegen, weer te voldoen aan
de huidige standaarden en te voldoen aan de dierenwelzijnswetgeving. Het noodzakelijk te
plegen onderhoud is aanzienlijk groter dan verwacht.
Daarbij rijst de vraag of het plegen van noodzakelijk onderhoud op langer termijn een
verstandige keuze is. Het compleet vernieuwen van de kinderboerderij lijkt op de langere
termijn financieel gezien een betere investering. Op deze manier kan met een
toekomstbestendige kinderboerderij beter invulling worden gegeven aan de gestelde
(maatschappelijke) ambities en aan de inpassing van het Develpark. Het college heeft de
opdracht gegeven om een plan van aanpak uit te werken om te komen tot een
toekomstbestendige kinderboerderij.
Verdere uitwerking voor de toekomst van de kinderboerderij
In het vervolgproces komen we na het zomerreces bij u terug met een plan van aanpak voor
een toekomstbestendige kinderboerderij en het benodigde voorbereidingskrediet te vragen
voor het nadere uitwerken van het plan.
Daarbij sluiten we aan op het begrotingsproces dat dit jaar, in verband met de Corona-crisis,
anders verloopt dan regulier. Pas bij het vaststellen van de begroting van 2021 maakt uw
gemeenteraad de (financiële) afweging tussen de voorliggende beleidswensen, de
autonome ontwikkelingen en het bijstellen van budgetten aan de actualiteit.
Hoogachtend,
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