Raadsbrief Voortgang project Hertenkamp
Informerend
Zaaknummer: 98755

Geachte raad,
Met deze raadsbrief informeren wij u over de voorgang van het project Hertenkamp.
Aanleiding
Op 12 december 2017 heeft uw raad onder andere de volgende besluiten genomen:
1.

2.

Voor de (ver-)nieuwbouw van de opstallen in het Wilhelminaplantsoen die deel uitmaken van het
Hertenkamp en het MEC De Witte Schuur een aanvullend krediet van € 320.000 beschikbaar te
stellen en dit te dekken door voor een bedrag van € 270.000 te beschikken over de reserve
Sociaal Domein en voor € 50.000 de schenking van Syngenta aan te wenden;
Aan het MEC voor 2018 een aanvullende incidentele bijdrage voor de te maken beheerskosten
beschikbaar te stellen van € 85.000, eveneens te dekken uit de Algemene Reserve;

Het is niet alleen de bedoeling om het Hertenkamp te transformeren naar een Kinderboerderij, maar
ook om op deze plek een prachtig complex te realiseren, waar milieu, duurzaamheid, educatie en
dagbesteding een prominente plek zullen innemen.
De beheerskosten zijn onder andere bestemd voor het opstellen van een exploitatieplan.
Informatieverstrekking
Aan u is de toezegging gedaan u regelmatig op de hoogte houden van de voortgang van dit project.
Op dit moment kunnen wij u over het volgende informeren:
1. Per 1 januari 2018 is het beheer van het Hertenkamp door De Witte Schuur (DWS)
overgenomen. De overgang van de dierenverzorging en het terreinbeheer zijn nagenoeg zonder
problemen verlopen. De huidige groep vrijwilligers en de cliënten hebben samen met de nieuwe
dierenverzorgster en de terreinbeheerder gezorgd voor een probleemloze overgang, waarbij een
aantal praktische zaken in overleg zijn opgelost. De voorbereidingen voor de (ver-)nieuwbouw
zijn in een vergevorderd stadium. Met de architect zijn de laatste gesprekken gevoerd. De
aanbesteding wordt gestart op 15 maart 2018 en de definitieve gunning wordt uiterlijk 30 april
2018 verleend.
2. De kwartiermaker zal zich, naast het beheer en de uitwerking van het inrichtingsplan van het
gehele terrein, ook bezighouden met het opstellen van het exploitatieplan. Voor het benodigde
beheer- en exploitatieplan zijn de eerste beleidsstukken opgesteld en door het bestuur van De
Witte Schuur goedgekeurd. De contacten met de huidige van de dagbesteding gebruik makende
zorginstelling zijn goed. De dagbestedingsactiviteiten zijn gecontinueerd.
Vervolg
Het is ons voornemen u opnieuw te informeren over de voortgang van dit project zodra de planning
van de (ver-)nieuwbouw bekend is.
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