
Memo 
 
Aan: de Raad
Van: College
Datum: 16 mei 2018
Betreft : Huidige situatie Stichting De Groene Belevenis
Inleiding

In 2010 heeft de raad besloten om Natuur- en MilieuEducatie (NME) de Schoolsteeg te 
verzelfstandigen. Hieruit is met ingang van 1-1-2015 de zelfstandige Stichting De Groene 
Belevenis (DGB) voortgekomen.
Met deze stichting is uitvoerig gesproken en onderhandeld over het creëren van een 
vertrekpositie die bedrijfsmatig, ook op langere termijn voldoende stevig is en zo snel 
mogelijk onafhankelijk van de gemeente kan functioneren. De stichting heeft daartoe een 
bedrijfsplan opgesteld dat zich laat kenmerken als een inverdienmodel. Uitgangspunt hierbij 
was dat naast voortzetting van de toenmalige taken van NME de Schoolsteeg, nieuwe 
doelgroepen (ouderen en niet alleen kinderen) zouden worden geactiveerd en nieuwe 
markten (bedrijven en instellingen) worden aangeboord.

Met name het aanboren van nieuwe markten had moeten resulteren in een forse stijging van 
de inkomsten. Deze activiteit blijkt echter moeilijk realiseerbaar waardoor er een negatief 
exploitatiesaldo is ontstaan. 

QuickScan

In overleg tussen gemeente en het bestuur van DGB is geconstateerd dat er stappen 
ondernomen moeten worden naar een realistisch toekomstperspectief. Daartoe wordt een 
QuickScan uitgevoerd. De QuickScan gaat in op verdienmogelijkheden, het doorvoeren van 
verbeterkansen, en verkend de mogelijkheden van interessante samenwerkingspartners.  
De scan geeft richting aan het realistisch toekomstperspectief. Er worden concrete 
voorstellen aangedragen om vervolgstappen te zetten. Als sluitstuk van de opdracht wordt 
de subsidieaanvraag 2019 richting de gemeente Leusden zodanig voorbereid dat deze kan 
worden ingediend.

Financiën

In 2017 is een negatief exploitatiesaldo ontstaan van ca. € 40.000,-. Voor 2018 zijn 
noodmaatregelen getroffen om het te kort niet op te laten lopen. DGB heeft niet de financiële 
middelen om de QuickScan te bekostigen. Daarnaast heeft de gemeente er ook belang bij 
als DGB kan blijven voortbestaan. De Natuur- en milieueducatie loopt namelijk wel goed. 
Het is daarom goed om nu nauw met DGB op te trekken en ze te ondersteunen in de 
gezamenlijke zoektocht naar het realistisch toekomstperspectief.

De kosten van deze QuickScan bedragen € 9.400,- ex BTW. Het College heeft 15 mei jl 
ingestemd met het laten uitvoeren van de QuickScan bij DGB en heeft hiervoor een budget 
van € 9.400,- beschikbaar gesteld. 
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De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begrotingswijziging met nummer 2018-1024, 
welke via de Voorjaarsnota 2018 aan de raad ter vaststelling wordt aangeboden en in de 
begroting wordt verwerkt.

De raad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van de QuickScan en de afspraken die aan 
de hand van de scan met het bestuur van DGB worden gemaakt. 
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