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Voorstel over de financiering van de dierenweide en speelweide.
Voorstel
1. Externe bijdragen voor de exploitatie van de dierenweide en speelweide, waaronder de
bijdrage van Herberg Rijsbergen, niet in mindering brengen op de gemeentelijke bijdrage
2. De bijdrage van Herberg Rijsbergen aanvullend op de gemeentelijke bijdrage aanwenden, en
daarmee de netto gemeentelijke bijdrage verhogen van € 15.000,-- naar € 20.000,-- per jaar.
Aanleiding
Tijdens uw vergadering van 22 november jl. heeft uw raad een amendement aangenomen over de
doorstart en financiering van de dierenweide. In dit amendement stelt uw raad onder andere een
jaarlijks budget van € 20.000,-- beschikbaar voor het beheer en de exploitatie van de dierenweide en
speelweide. De bijdrage is inclusief de bijdrage van € 5.000,-- van Herberg Rijsbergen voor de
komende 5 jaren. Ook heeft uw raad besloten om de exploitatie van de dierenweide in handen te
leggen bij een stichting en bijdragen van derden in mindering te brengen op de gemeentelijke
bijdrage.
Toelichting
Direct na de besluitvorming door uw raad zijn wij begonnen met de uitvoering ervan. Daartoe hebben
we eerst overleg gehad met het bestuur van een bestaande stichting die de dierenweide zou kunnen
exploiteren. De eventuele exploitatie van de dierenweide was voor hen geen optie.
Daarna hebben we een oproep geplaatst in de gemeentelijke nieuwsbrief, waarin belangstellenden
worden opgeroepen zich aan te melden als lid van het bestuur van een op te richten Stichting
Dierenweide. Vier personen hebben daarop gereageerd. Op dinsdag 10 januari jl. hebben we een
gesprek gehad met de aspirant bestuursleden. De vier gegadigden zijn bereid samen een Stichting
Dierenweide/Speelweide Schiermonnikoog op te richten. Men is van mening dat dierenweide en
speelweide onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en dus ook als een geheel moeten worden
geëxploiteerd en beheerd. Punt van discussie is de bepaling dat bijdragen van derden, waaronder de
bijdrage van Herberg Rijsbergen, in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage. Voor de
aspirant bestuursleden is deze bepaling niet werkbaar. Hun standpunt is dat bijdragen van derden
aanvullend op het bestaande budget moeten worden aangewend en dat voor een goede doorstart van
de dierenweide een beheerder voor minimaal 12 uren per week een vereiste is. Daarvoor is een
budget van € 20.000,-- ontoereikend. Als de bijdrage van Herberg Rijsbergen, die voor de komende 5
jaren is toegezegd, aanvullend op een gemeentelijke bijdrage van € 20.000,-- kan worden
aangewend, is het aspirant bestuur bereid de exploitatie van de dierenweide en speelweide op zich te
nemen. Na die 5 jaar ziet men voldoende mogelijkheden (externe fondsenwerving) om de dierenweide
zonder de bijdrage van Herberg Rijsbergen en met een gemeentelijke bijdrage van € 20.000,-- voort te
zetten.
Dus samengevat wil men de eerste 5 jaar een jaarlijks budget van 25.000,-- euro hebben, bestaande
uit € 20.000,-- van de gemeente en € 5.000,-- van Herberg Rijsbergen. Na 5 jaar volstaat de

gemeentelijke bijdrage van € 20.000,-- aangevuld met in die afgelopen periode verworven structurele
inkomsten.
Argumenten
Wij delen het standpunt van de aspirant bestuursleden. In de voorgestelde constructie waarbij
bijdragen van derden in mindering worden gebracht op het gemeentelijk budget is er geen prikkel of
stimulans meer voor particulieren om de dierenweide en speelweide (structureel) te sponsoren. Men
gaat immers niet een gemeente indirect “subsidiëren”. Ook voor de exploitant is er geen prikkel meer
om externe fondsen te verwerven, want deze inkomsten worden weer in mindering gebracht op het
jaarlijks budget. Men doet dus wel zijn best om extra inkomsten te genereren, maar mag deze
inkomsten daarna niet gebruiken.
Een budget van € 25.000,-- (inclusief de bijdrage van Herberg Rijsbergen) is nodig om de dierenweide
en speelweide de komende jaren te kunnen exploiteren. Hiermee kunnen onder andere de kosten van
een beheerder worden betaald. Een dierenweide zonder vaste beheerder is niet reëel en 12 uren per
week is echt een minimum. Daarnaast wil men de komende jaren de dierenweide en speelweide
verder ontwikkelen en (structurele) externe inkomsten verwerven. Op die manier kan de dierenweide
een volwaardige voorziening voor zowel eilanders als recreanten worden, zonder dat dit extra kosten
voor de gemeente met zich meebrengt. Het aspirant bestuur heeft hier plannen voor, maar dat kost
tijd en inzet.
Financiële toelichting
In de begroting 2012 is rekening gehouden met de bijdrage van Herberg Rijsbergen van € 5.000,--.
Als uw raad ons voorstel overneemt betekent dit dat er voor een bedrag van € 5000,-- dekking moet
worden gezocht. Deze dekking is er. Door de aanschaf van een goedkopere tractor met een
klepelmaaier door de buitendienst is een jaarlijkse besparing van € 3.000,-- aan kapitaallasten bereikt.
Daarnaast hoeven we door de aanschaf van dit materieel bepaalde werkzaamheden niet meer uit te
besteden: geschatte besparing ca. € 4.000,--.
Voorstel
Uit eerste overleggen met gegadigden voor de exploitatie en beheer van de dierenweide blijkt dat de
bepaling dat externe gelden in mindering worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage, een te grote
barrière vormt. Extra gelden zijn juist een stimulans, en wellicht zelfs een voorwaarde, om de
dierenweide te gaan beheren. Daarom stellen wij uw raad voor deze bepaling weg te laten en externe
bijdragen voor de exploitatie van de dierenweide, waaronder de bijdrage van Herberg Rijsbergen, niet
in mindering brengen op de gemeentelijke bijdrage. Dit betekent dat de gemeentelijke bijdrage voor de
komende 5 jaren verhoogd moet worden van € 15.000,-- naar € 20.000,-- per jaar. Als uw raad instemt
met dit voorstel, gaat het aspirant bestuur van de op te richten stichting Dierenweide/Speelweide
Schiermonnikoog direct aan de slag.
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