Motie
Onderwerp: investeringskrediet Kiboe-hoeve
De raad van de gemeente Zwijndrecht in vergadering bijeen op 13 juli 2021,

overwegende dat
-

-

-

De huisvesting van de Kiboe-hoeve dringend aan vervanging toe is
Goede voorzieningen immers onmisbaar zijn in een aantrekkelijke en inclusieve samenleving
Er drie toekomstscenario’s zijn onderzocht, namelijk het renoveren van de Kiboe-hoeve,
nieuwbouw van de Kiboe-hoeve op de huidige locatie en nieuwbouw van de Kiboe-hoeve in
het zuiden van het Develpark,
tijdens de carrouselvergadering op 15 juni j.l. de fracties unaniem het college de opdracht
hebben gegeven om de Kiboehoeve te vernieuwen, of te renoveren op de huidige locatie.
Dit ook te maken heeft met de beleving en emotie bij die plek met het bijpassende
karakteristieke gebouw met het puntdak,
er nog veel onduidelijkheid is over de nieuwe inrichting/vorm van een toekomstbestendige
kinderboerderij en er verder nog geen uitspraak is gedaan door, noch besluitvorming is
geweest van de raad over de kinderboerderij en wat daarbij belangrijk is, zoals het wel of
niet behouden van het karakteristieke gebouw met het puntdak, het wel of niet toevoegen
van een kas en het wel of niet toevoegen van een kraam,
De enquête onder de bevolking inmiddels enkele jaren oud is en een veel smaller perspectief
had dan de huidige plannen
In deze kadernota wordt uitgegaan van de maximale kosten van de beschreven scenario's.

Roept het college op, in voorbereiding op de definitieve toewijzing van middelen in de begroting
2022
-

Een oriëntatieavond te beleggen waarin de raad op de hoogte gebracht kan worden over de
mogelijkheden en daarbij ook kan aangeven welke opties wel of niet wenselijk zijn,
In de voorbereiding van de oriëntatieavond en in uitwerking van het plan na de
oriëntatieavond goed op te trekken met de belanghebbenden/betrokkenen van de
kinderboerderij,

En gaat over tot de orde van de dag.
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