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Te besluiten om: 
1. Het gebouw van kinderboerderij Kokiezier aan te passen en hiervoor een krediet van 

€ 95.000,- beschikbaar te stellen. 
2. De structurele lasten € 12.250 te dekken uit de reserve vastgoedfonds. 
3. Op basis van de Mededingingswet artikel 25, h, vijfde en zesde lid, de activiteiten van 

kinderboerderij Kokiezier van algemeen belang te verklaren en om die reden geen huur in 
rekening te brengen. 

4. Hiertoe de …ste wijziging door te voeren in de begroting 2019. 
 
Context 
Op 22 februari 2018 heeft uw raad de motie aangenomen om kinderboerderij Kokiezier te 
helpen om de locatie beter geschikt te maken voor alle inwoners, dus ook voor kwetsbare 
groepen. Op 27 september (mondeling bij het vragenhalfuur) en 17 december 2018 
(raadsmededeling 2018-125) bent u op de hoogte gebracht van de voortgang. In samenwerking 
met Kokiezier is een plan gemaakt om het gebouw aan te passen. De tekeningen zijn 
opgenomen in bijlage II en het plan is financieel doorgerekend. Bij de motie is geen dekking 
meegegeven maar ons college heeft middelen kunnen vinden binnen bestaande budgetten. 
In dit voorstel leggen we de uitkomsten aan u voor. 
 
Beoogd effect 
Als u instemt met dit voorstel kan het gebouw van Kokiezier worden aangepast zodat het 
geschikter wordt gemaakt voor alle inwoners, dus ook voor kwetsbare groepen. Dit draagt bij 
aan de doelen van het coalitieakkoord onder het thema Sterke Samenleving. 
 
Argumenten 
1a. Het gebouw van Kokiezier wordt geschikter voor alle inwoners. 
Het gebouw wordt op de volgende punten aangepast (bijlage II tekening dd. 11-12-2018): 

 Realiseren mindervalidentoilet 

 Realiseren douche voor vrijwilligers 

 Uitbreiding met verwarmde vergaderruimte/lunchruimte voor vrijwilligers 

 Vergroten kiosk (daardoor rolstoel toegankelijk) 
Dit draagt bij aan gemeentelijk beleid om openbare gebouwen beter fysieke toegankelijk te 
maken. 
 
De motie vraagt nadrukkelijk om de locatie geschikt te maken voor dagbesteding. We passen de 
locatie Kokiezier aan zodat deze geschikt en toegankelijk is voor alle inwoners, dus ook voor 
groepen kwetsbare inwoners. Dagbesteding kopen we regionaal in via een aanbesteding en 
staat los van het geschikt en toegankelijk maken van onze gebouwen.  
 
2a. Het vastgoedfonds heeft als doel om de gemeentelijke accommodaties in stand te houden. 
De aanpassingen en het beheer van het gebouw van kinderboerderij Kokiezier past in de 
doelstellingen van het vastgoedfonds. 
 
 
  



3a. Het is aan de raad om te bepalen of het hier gaat om activiteiten van algemeen belang. 
Op basis van de Wet markt en overheid (onderdeel van de Mededingingswet) zou een 
kostendekkende huur in rekening moeten worden gebracht, tenzij het hier gaat om 
economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. De activiteiten van Kokiezier 
dragen bij aan: 

- sociale cohesie in de wijk; 

- jeugd natuureducatie en diervriendelijkheid; 

- onderhoud openbare ruimte door vrijwilligers; 

- mogelijkheid voor laagdrempelige ontmoeting, activering en participatie voor alle inwoners; 

- een plek voor mensen om vrijwilligerswerk te gaan doen. 
Wij zien hierin voldoende aanleiding om u voor te stellen dat er sprake is van activiteiten voor 
het algemeen belang. Het is aan u om dit te bepalen. Tegen uw besluit kan bezwaar en beroep 
worden ingesteld. 
 
3b. De kinderboerderij heeft een brede maatschappelijke functie. 
Kokiezier is opgericht in 1993 door buurtbewoners met hulp van de gemeente en wordt vanaf 
het eerste begin draaiend gehouden door vrijwilligers. Het gebouw en de grond zijn in 
eigendom van de gemeente Doetinchem. Elk jaar komen meer dan 1000 bezoekers naar de 
kinderboerderij en dit aantal groeit jaarlijks. Door het gebouw nu op een aantal basale punten 
aan te passen, kan Kokiezier haar maatschappelijke functie verder uitbouwen in de wijk en 
daarbuiten. 
 
Kanttekeningen 
1a. Ook andere maatschappelijke organisaties zullen de gemeente vragen om dergelijke 
aanpassingen.  
Er zijn geen maatschappelijke gebouwen in Doetinchem met een vergelijkbare situatie als 
Kokiezier. We verwachten dan ook niet dat dit besluit een precedent zal scheppen voor andere 
gebouwen. 
 
1b. Kan kinderboerderij Kokiezier een verdere uitbouw van haar functie wel dragen? 
Het bestuur van Kokiezier bestaat uit twee mensen en dat lijkt een kwetsbare basis. Daar staat 
echter tegenover dat een groep vrijwilligers meewerkt in de werkzaamheden en organisatie. 
Het feit dat Kokiezier al 25 jaar bestaat, laat zien dat er voldoende draagkracht is om de 
kinderboerderij goed te laten functioneren.  
 
2a. Binnen de reserve vastgoedfonds is bij de actualisatie in 2016 geen rekening gehouden met 
deze investering. 
Ondanks dat deze investering niet is voorzien, heeft de reserve vastgoedfonds ruimte om deze 
kosten te dekken. 
 
3a. Kunnen we Kokiezier geen subsidie geven ter dekking van de huur? 
Er bestaat binnen de gemeente geen subsidieregeling voor huisvestingskosten. Daarnaast levert 
het verstrekken van subsidie die vervolgens weer moet worden afgedragen aan Buha bv een 
bureaucratische druk op die we zowel intern als bij Kokiezier niet wenselijk vinden. Door de 
activiteiten van algemeen belang te verklaren, hoeft geen huur in rekening te worden gebracht. 
 
Financiën 
Investeringskosten aanpassing volgens tekening Duoplan d.d. 11-12-2018 
 
Bouwkundige kosten € 56.000 
Installaties € 14.000 
Legeskosten € 2.500 
Voorbereiding, advisering, toezicht (VAT) € 7.000 
 
Totaal exclusief btw € 79.500 
Totaal inclusief btw € 94.200 
 



 

Structurele lasten   

Verzekering en belastingen 487 

Planmatig onderhoud 6.640 

Kapitaallasten 5.113 

 Totaal € 12.240 

 
Vervolg 
Tegen uw raadsbesluit kan een belanghebbende bezwaar en beroep instellen. Uw besluit wordt 
gepubliceerd op staddoetinchem.nl, de gemeentelijke website en 
www.officielebekendmakingen.nl. Als hierop geen reacties komen, zal opdracht worden 
gegeven aan Buha bv om de werkzaamheden voor te bereiden en uit te voeren binnen het 
beschikbaar gestelde krediet. Naar verwachting zal het gebouw in de zomer van 2019 aangepast 
zijn. 
 
Bijlagen 
1. Motie raad 22 februari 2018 
2. Rekening aanpassingen d.d. 11 december 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
drs. T. Kemper     mr. M. Boumans MBA MPM 
 

http://www.officielebekendmakingen.nl/

