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Eventuele bijlagen:

1 (ingekomen brief van SOLL van 14 maart 2019)

Behandelwijze

ter kennisneming
ter meningsvorming
X

Vervolg

participanten
X

Status

ter besluitvorming

X

overig, te weten: Voorleggen aan Bestuur
Stichting Steun voor financiering

openbaar
besloten

besloten wegens
bescherming van:

bedrijfsgegevens derden
persoonsgegevens
economische of financiële belangen GNR

geheimhouding loopt af:
Portefeuillehouder

Hans van den Bor

Steller

Karin Kos

Parafen voor akkoord
controller

directeur-rentmeester
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Voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt akkoord te gaan met voorleggen aan het bestuur van de Stichting
Steun voor financiering van een bijdrage van € 4.000,-- per jaar voor een periode van
3 jaar aan de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL), als bijdrage in de kosten
van beheer van 5 akkers (gepacht van GNR) waar de SOLL traditionele
landbouwgewassen teelt.

Aanleiding
Sinds 1994 zet de Stichting Oude Landbouwgewassen Laren (SOLL) zich in om restanten
van de oorspronkelijke engen weer te gebruiken, waarvoor deze vroeger bedoeld waren.
Doordat de akkers merendeels solitair gelegen zijn, is de bewerking zeer arbeidsintensief.
Er wordt veel werk door vrijwilligers verricht en door goed beheer wordt gestreefd de
natuurlijke historische waarde van de akkers te behouden. In de periode 2015-2018 heeft
de SOLL een bijdrage ontvangen via de Stichting Steun om de oude engen te beheren.
SOLL verzoekt in haar brief van 14 maart 2019 voor de resterende periode van de huidige
pachtovereenkomst wederom om een bijdrage.

Voorgeschiedenis
eerder in het bestuur aan de orde geweest?

nee
X

ja

Bestuur 2015 (bijdrage 2015-2018)

Onderbouwing van het voorstel
De SOLL zet zich in om het cultuur-historisch erfgoed in het GNR te bewaren.

Passend in bestaand beleid?
beleidsplan:

Ja

anders, te weten:

Financiële aspecten
incidenteel
structureel

kosten

€ 12.000,--

dekking

Via Stichting Steun (indien positief besluit)

kosten
dekking

Andere bijkomende aspecten
juridisch

n.v.t.

personeel

n.v.t.

ICT

n.v.t.

organisatie

n.v.t.

administratie

n.v.t.

huisvesting

n.v.t.
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Communicatie
participanten; tekst in
bestuurlijke informatiebrief:
stakeholders, te weten:

Voorstel in bestuur Stichting Steun 7 november 2019

personeel:
overig, te weten:

Website SOLL (na goedkeuring)

website GNR:

Positief bericht met verwijzing naar behoud cultureel
erfgoed, idem voor Facebook en Twitter
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