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Vraag
Naar aanleiding van agendapunt 3 van de commissie Verkeer & Dienstverlening van dinsdag 13 april
2010 (Huisvestingssubsidiebeleid vrijwilligersorganisaties), wordt de volgende vraag gesteld.
In Bijlage 2 is in het overzicht van organisaties die in het Hofke van Marijke zijn gehuisvest opgenomen "Peuterspeelzaal 't Peuterhofke". Echter deze Peuterspeelzaal is sinds de oplevering van de Brede
School D'n Bogerd gehuisvest in deze brede school. Voor het nieuwe beleid is dus mijn inziens onterecht een bedrag opgenomen van 3.750,= euro. Dit betekent dat het tekort bij het Hofke van Marijke
niet 10.004,= euro is maar 13.754,= euro.
In de interne memo komt het positieve bedrag van 129 euro bij het Hofke mijn inziens er dan uit te
zien als -3.621,= euro. Veruit het slechts van alle accommodaties.
Graag wil ik hier meer informatie over verkrijgen. Is mijn bevinding juist?
Is er gesproken met het Hofke van Marijke hoe het tekort opgevangen kan worden. Immers dit is in de
stukken alleen gedaan voor de Gouden Helm en de Den Draai?

Antwoord
Bijlage 2 is dezelfde bijlage die in november 2009 bij het voorstel zat. Destijds zat ook de peuterspeelzaal t Peuterhofke nog in het Hofke van Marijke.
Het is een terechte opmerking dat bij het nieuwe beleid hier geen bedrag meer ingevuld had moeten
worden omdat de peuterspeelzaal inmiddels in de brede school gehuisvest is. Wij zullen dit alsnog
aanpassen.
In het aangepaste rapport van Het Hofke van Marijke is deze wijziging wel doorgevoerd. In de berekening van het bedrag zoals dat in de interne memo vermeld staat is hier ook rekening mee gehouden.
Het positieve bedrag van € 129,- is berekend exclusief huurinkomsten peuterspeelzaal maar inclusief
huurinkomsten van de kinderopvang die inmiddels de leeggekomen ruimte van de peuterspeelzaal
huurt voor een bedrag van € 9.000,- op jaarbasis.
Het positieve bedrag van € 129,- is dus correct. Vandaar dat er in de interne memo niet verder op de
situatie van het Hofke van Marijke wordt ingegaan.
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