Raad 22 december 2021
Motie vreemd is unaniem aangenomen.

Motie Maatschappelijk belang Kinderboerderij Heidestein

De Raad van de gemeente Renkum in vergadering bijeen op woensdag 22
december 2021,

Constaterende dat:

▪

▪
▪

Veel inwoners van de gemeente Renkum het maatschappelijk belang van
de Kinderboerderij Heidenstein in woord en gebaar onderschrijven en
steunen;
Inwoners in korte tijd een aanzienlijk bedrag bij elkaar gebracht hebben
om de Kinderboerderij Heidestein te behouden voor de gemeente Renkum;
Kinderboerderij Heidestein al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht is
op landgoed Heidestein voor jong en oud;

Overwegende dat:
▪

▪

▪

▪
▪

De door bedrijven toegezegde materiele ondersteuning en de door
inwoners beschikbaar gestelde bedragen ruimschoots voldoende zijn voor
groot onderhoud van de kinderboerderij;
Diverse stichtingen hebben toegezegd in natura een bijdrage te leveren
aan de jaarlijkse exploitatie (jaarlijkse kosten van het voer en de
geneeskundige verzorging;
Een grote groep vrijwilligers te kennen heeft gegeven de komende jaren
een (financiële) bijdrage te willen leveren aan de exploitatie van de
kinderboerderij;
Het beheer mede gedragen zou kunnen worden door een WSWbeheersfunctie van de gemeente Renkum;
Sluiting van de kinderboerderij Heidenstein vanwege het getoonde en
gebleken maatschappelijke belang door de inwoners van de gemeente
Renkum als zeer teleurstellend zal worden ervaren

Spreekt uit dat:
▪

Kinderboerderij Heidenstein een maatschappelijk belang heeft en het zeer
wenselijk is om deze te behouden, zodat er voor jong en oud
laagdrempelig contact met dieren mogelijk blijft.
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Draagt het college op:
▪
▪

▪

Om zich in te spannen om sluiting van de kinderboerderij te voorkomen;
Daartoe te verkennen welke mogelijkheden er zijn om, mogelijk in een
nieuwe beheersvorm, met stichtingen en initiatiefnemers te komen tot een
duurzame samenwerking waarbij dierenwelzijn het uitgangspunt is.,
De gemeenteraad te informeren over de voortgang in februari 2022 of
eerder;
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