
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 40 Reglement van Orde) 

Datum                 : 13 augustus 2017 

Ontvangst griffie: 

 

Aan het college van B&W 

 

Onderwerp: Boerderijatelier 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 
 

De volgende vragen van de PvdA: 
 
1. Hoe evalueert het college de resultaten van het project Boerderijatelier? 
 
2. Is er zicht op voortgang van het project Boerderijatelier in 2018 en daarna? 
 
3. Welke scholen hebben zich voor 2018 en daarna verbonden aan het project Boerderijatelier? 
Welke scholen zijn gestopt en waarom? 
 
4. Kan het project Boerderijatelier zonder financiële steun van de gemeente? En zo nee, is het 
college voornemens de voortgang van het project Boerderijatelier (financieel) te 
steunen/bevorderen? 
 
 

Toelichting (indien nodig): 
 
Afgelopen jaren hebben basisschoolleerlingen vanuit de gehele gemeente Lochem mee mogen 
doen met het project Boerderijatelier. Gedurende vijf weken maken kinderen (groep 5/6) een 
dagdeel kennis met verschillende aspecten van een boerderij. Naast de kinderen worden ook de 
ouders, ten minste één dagdeel betrokken. Een mooie ervaring voor de kinderen en hun ouders. 
 
De gemeente Lochem heeft betrokkenheid bij de boerderijateliers. De gemeente heeft vanaf 2012 
subsidie gegeven. In 2016 en 2017 is subsidie verstrekt aan scholen die de intentie hadden om na 
twee jaar zelf hiermee door te gaan en financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen.  
  
De vergoeding voor de boerderij is €200,- per dagdeel. In totaal zijn de kosten van één 
boerderijatelier €1000,-. Dat is een relatief klein bedrag, in verhouding met de opbrengst en 
meerwaarde voor kinderen, school, ouders en ook breder voor de samenleving.  
 
De zorg is op dit moment of, na afbouw van de subsidie, in 2018 en daarna het project 
boerderijatelier wel blijft bestaan. 
 

Fractie: PvdA 
 

Schriftelijke vragen: het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 

aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze 

vragen is primair van informatieve strekking. 


