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Mondelinge vragen CU-fractie 

Tijdens de bespreking van de Tweede Bestuursrapportage kwam de besteding van de stelpost 
Ambitie Raad 2022 ter sprake. De fractie van de ChristenUnie noemde daarbij als mogelijke 
besteding een bijdrage in de ontwikkelkosten van Natuurboerderij BalkInn in Nieuwleusen. Op deze 
suggestie werd door andere fracties verbaal en non-verbaal met instemming gereageerd. 
Uit de reactie van de wethouder in die vergadering en tijdens het ingelaste overleg over deze 
stelpost begrepen wij dat een subsidieaanvraag van BalkInn bij de gemeente al in behandeling was. 
Ook maakten wij uit de reactie van de wethouder op dat een positief besluit wel was te 
verwachten. Reden voor onze fractie om dit niet meer als mogelijke bestemming te noemen en in te 
stemmen met een heel andere bestemming van deze stelpost en een voorstel van het college af te 
wachten.
Tot nu toe hebben wij echter nog geen voorstel gezien mbt een subsidie voor BalkInn.
 
 We hebben hierover de volgende vragen:

1. Is er al een besluit genomen over de subsidieaanvraag van BalkInn? Zo ja, welk besluit en zo 
niet, waarom niet?

2. Er zijn meerdere voorbeelden in de gemeente Dalfsen waarbij de gemeente bijdroeg in de 
ontwikkelkosten van een dergelijk maatschappelijk project als Natuurboerderij BalkInn.  Een 
voorbeeld hiervan is De Lindenhoeve in Dalfsen. Welke mogelijkheden zijn er voor de 
gemeente om ook nu een financiële bijdrage te doen in de stichtingskosten? 

3. Als deze mogelijkheden er niet zijn, welke mogelijkheden heeft de gemeente dan wel om dit 
mooie maatschappelijke initiatief te ondersteunen? 

Beantwoording college

Vooraf; we spreken hier over een lokaal initiatief met een breed draagvlak in Nieuwleusen, een mooi 
project. We hebben als gemeente niet voor niets een actieve rol gepakt inzake RO- traject. Ik durf te 
stellen dat dankzij die actieve rol het project staat waar het nu staat.

Dit project maakte onderdeel uit van de lijst ‘grote investeringen’ (onder maatschappelijk 
initiatieven) die bij de begroting 2023 aan u is aangeboden. Momenteel wordt onderzocht op basis 
van welke (uitzonderings)regeling wij BalkInn een financiële bijdrage zouden kunnen verstrekken. 
Daarbij worden genoemde voorbeelden meegenomen in onze afweging.

Wij zijn afhankelijk van juridische (on)mogelijkheden om dergelijke bijdragen te kunnen verstrekken. 
Daarbij is het relevant om precedentwerking te voorkomen. Voorstaande wordt nadrukkelijk 
meegenomen in het lopende onderzoek.

We zullen u voor het einde van het jaar inzicht geven in het proces en de tijdlijnen die daarbij van 
toepassing zijn. 


