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datum  08-03-2023 

behandeld door  A.Goedegebuur 

ons kenmerk  2023-0029973 

doorkiesnummer  14 078 

onderwerp  Beantwoording art.40 

vragen GL-fractie over 

kinderboerderij 

Papenhoeve 

 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Op 31 januari 2023 zijn door de fractie van Groen Links artikel 40 vragen gesteld over de 
kinderboerderij Papenhoeve. In deze raadsinformatiebrief worden de gestelde vragen beantwoord. 
 
Vragen: 

Op 18 mei 2021 ontving de Raad een raadsinformatiebrief over de ombuigingen 

subsidies. Een van de ombuigingen betrof het volledig stopzetten van de subsidie 

voor de kinderboerderij De Papenhoeve. 

Van de stichting werd hierover geen zienswijze ontvangen. 

Besloten werd per 1 januari 2022 de subsidie stop te zetten. Ook is met de stichting 

Papenhoeve het gesprek aangegaan over hun beeld bij mogelijke 

continuering/doorstart van de activiteiten van stichting zonder subsidie van de 

gemeente. 

1. Wat is de uitkomst van dat gesprek geweest? 

In 2021 ontving de stichting Papenhoeve subsidie voor de activiteiten op de 

kinderboerderij. DrechtwerkGroen nam het beheer voor haar rekening. 

De stichting Papenhoeve heeft in gesprekken met de gemeente in de loop van 2022 

aangegeven zonder subsidie geen mogelijkheden te zien in continuering van de 

activiteiten. De stichting heeft daarop met DrechtwerkGroen (hierna: DwG) 

overeenstemming bereikt over het oppakken van een aantal taken (met name het 

verzorgen van kleinschalige evenementen op het terrein van de kinderboerderij, te 

bekostigen met de inkomsten uit de horecafaciliteiten  van de kinderboerderij). 

Statutair gezien was een collegebesluit noodzakelijk voor het opheffen van de 

stichting. Dit besluit hebben wij in juni 2022 genomen en u bent hierover op 14 juni 

2022 geïnformeerd met een raadsinformatiebrief (geplaatst op LIS van de 

raadsvergadering van 5 juli 2022). 

Na dit besluit heeft de stichting tijd nodig gehad voor het afwikkelen van een aantal 

formele activiteiten en heeft de stichting zich tenslotte in december 2022 formeel 

opgeheven. 

Alle lopende zaken zijn nu overgeheveld naar DwG. DwG heeft aangegeven wel 

mogelijkheden te zien om aanvullend op kleinschalige evenementen op het terrein 



 

 
 

van de kinderboerderij ook andere activiteiten op de Papenhoeve te ontplooien. Wij 

zijn daarover op dit moment in gesprek. 

 

2. Wat is de huidige situatie van de stichting Papenhoeve? 

Zie ook vraag 1. DwG is bezig het organiseren van activiteiten op te pakken. Voor 

wat betreft de reguliere bezoekersaantallen lijkt het erop dat de aantallen 'van voor 

Corona' weer worden gehaald. 

 

3. In hoeverre is de gemeente nog betrokken bij de kinderboerderij of de stichting 

Papenhoeve? 

Allereerst zijn wij betrokken als 'huisbaas': het pand en grond is eigendom van de 

gemeente en wij zijn daarom verantwoordelijk voor het groot onderhoud. Afstemming 

hierover is een doorlopend proces. 

Daarnaast zijn wij in gesprek met DwG over mogelijke activiteiten. Een richting 

waarin wordt gedacht is een verbinding te leggen met scholen (b.v. natuur- en milieu-

educatie). 

 

4. Zijn er thans initiatieven/ontwikkelingen te  melden en welke rol heeft de 

gemeente hierbij eventueel? 

Het belangrijkste is hierboven weergegeven. Inhoudelijk valt nog te melden dat er 

een voorzichtige samenwerking is ontstaan tussen de aangrenzende egelopvang en 

de kinderboerderij. 

 
In de verwachting dat uw vragen hiermee beantwoord zijn, 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems   M.J.M. van Driel 
 
 


