
 
 
 
 

Voorstel aan : Gemeenteraad van 28 april 2015 

Door tussenkomst van : Raadscommissie van 13 april 2015 

Nummer : 18 

Onderwerp : Voortgang De Blauwe Ruiters 

Bijlage(n) : 1.  Jaarprogramma De Blauwe Ruiters  

  2.  Concept raadsbesluit 

   

Samenvatting : Het raadsvoorstel doet verslag van de uitvoering van de 
motie van de raad van 27 oktober 2014. Het college conclu-
deert hierin dat het niet wenseli jk is het voorstel van Paar-
densportvereniging De Blauwe Ruiters te volgen om budget 
beschikbaar te stellen voor huisvesting buiten de gemeente 
Haren. De conclusie is dat het niet mogelijk is een oplos-
sing te vinden voor de huisvesting van de activiteiten van 
Paardensportvereniging De Blauwe Ruiters en het college 
stelt daarom aan de raad voor de jaarli jkse bijdrage voor 
herhuisvesting van De Blauwe Ruiters te laten vervallen. 

   

Voorgestelde beslissing : 1.  Geen uitvoering te geven aan het voorstel van De 
Blauwe Ruiters verwoord in haar brief van oktober 2014. 

2.  De jaarli jkse reservering van € 20.000 ten behoeve van  
De Blauwe Ruiters op de begroting van de gemeente  
Haren te laten vervallen. 
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Inleiding 
U hebt op 27 oktober 2014 in een motie met betrekking tot de voortgang van De Blauwe Rui-
ters het college gevraagd om in samenspraak met De Blauwe Ruiters te gaan onderzoeken 
of het voorstel zoals gedaan in de brief van De Blauwe Ruiters van oktober 2014, uitvoer-
baar is.  
 
Geschiedenis 
Volledigheidshalve nog een keer de zoektocht van De Blauwe Ruiters kort samengevat.  
 
In uw motie van 20 november 2008 hebt u een bedrag van maximaal € 250.000 gereser-
veerd voor de verplaatsing van de manege van De Blauwe Ruiters (DBR) naar een nieuwe 
locatie. De noodzakeli jke verplaatsing is het gevolg van geplande woningbouw. 
 
In 2008/2009 heeft De Blauwe Ruiters samen met de gemeente een onderzoek gedaan naar 
een alternatieve locatie voor een r i jhal. Uit dat onderzoek is de locatie van de zorgboerderij 
De Mikkelhorst overgebleven als het beste alternatief. 
 
In het kader van de bespreking van de Voorjaarsnota 2012 nam u op 25 juni 2012 een 
amendement op de Voorjaarsnota aan teneinde maximaal € 250.000 beschikbaar te stellen 
aan DBR mits wordt samengewerkt met zorgboerderij De Mikkelhorst, de IJsbaanvereniging 
en de BSO (Buitenschoolse Opvang). Definit ieve beschikbaarheid van het budget hebt u 
afhankeli jk gesteld van verder uitgewerkte voorstellen. 
 
Zoals u weet kon samenwerking met De Mikkelhorst en realisatie van een r i jbaan bij de 
zorgboerderij niet worden gerealiseerd. Ook andere locaties zijn overwogen of verkend toen 
bleek dat De Mikkelhorst geen optie meer was, onder andere de Onneresch in Onnen en 
een locatie aan de Lageweg in Noordlaren. Helaas hebben die verkenningen evenmin tot 
een oplossing geleid. Uiteindeli jk heeft dat geresulteerd in de motie van oktober 2014. 
 
Voorstel van De Blauwe Ruiters 
In de bovengenoemde brief stelt De Blauwe Ruiters voor dat de gemeente ter compensatie 
van het verlies van de manege aan de Oosterweg jaarli jks € 10.000 beschikbaar stelt zodat 
De Blauwe Ruiters voor dat geld elders een locatie kan huren ten behoeve van hun activitei-
ten. Op die manier is het voortbestaan van De Blauwe Ruiters voorlopig gegarandeerd. Ove-
rigens gaat De Blauwe Ruiters er ten onrechte van uit dat de gemeenten € 250.000 op een 
rekening heeft staan en dat het bedrag van € 10.000 kan worden betaald uit de renteop-
brengsten van dat bedrag. Er is namelijk geen bedrag van € 250.000 gereserveerd maar er 
wordt jaarli jks een bedrag begroot ten behoeve van De Blauwe Ruiters.  
 
Voor de beoordeling van de vraag van de motie of het voorstel uitvoerbaar is hebben we De 
Blauwe Ruiters gevraagd aan de geven hoe zij denkt de activiteiten te gaan voortzetten en 
welke activiteiten zij voor het voorgesteld jaarbedrag gaat uitvoeren. 
 
Activiteiten De Blauwe Ruiters 
Op 21 januari 2015 heeft De Blauwe Ruiters het voorstel nader toegelicht door middel van 
de indiening van een overzicht van de voorgenomen activiteiten in 2015 en de kosten die 
daar tegenover staan (zie bij lage 1, Jaarprogramma). 
 
De Blauwe Ruiters is voornemens voorlopig accommodatie te huren buiten de gemeente 
Haren omdat er volgens De Blauwe Ruiters op dit moment in de gemeente Haren geen ge-
schikte ruimte beschikbaar is. Buitenwedstr i jden zal De Blauwe Ruiters naar eigen zeggen 
binnen de gemeente Haren gaan houden. De Blauwe Ruiters zegt op termijn na te streven 
naar organisatie van alle activiteiten binnen de gemeente Haren. 
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De huurkosten worden geraamd op ruim € 9.000 per jaar. Dat bedrag omvat de huur van een 
r i jbak in Eelde en in Zuidlaren en de noodzakeli jke kosten voor het organiseren van buiten-
wedstr i jden, zoals de huur van weideland, aggregaten, mobiele toiletten, watertanken, ten-
ten en vervoer van accommodatie. 
 
Rechtsvorm 
De motie van de raad strekt tot de jaarli jkse uitkering van een bedrag aan De Blauwe Rui-
ters. Juridisch gezien ontstaat dan een subsidierelatie. Subsidie wordt (artikel 4.21 Algeme-
ne wet bestuursrecht) gedefinieerd als: aanspraak op financiële middelen, verstrekt met het 
oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor geleverde goe-
deren of diensten. 
 
De jaarli jkse betaling die ontstaat na besluit tot uitvoering van de motie sluit aan bij de  de-
finit ie van subsidie. Echter, art ikel 3 van de Subsidieregeling Cultuur, Sport, Welzijn en Zorg 
gemeente Haren 2014 schrijft uitdrukkeli jk voor dat “subsidie uitsluitend kan worden ver-
strekt voor activiteiten op het terrein van cultuur, sport, welzijn en zorg die plaatsvinden in 
de gemeente Haren en die plaatsvinden ten behoeve van de inwoners van de gemeente Ha-
ren”. Die bepaling l i jkt uitdrukkeli jk opgenomen om te voorkomen dat gemeenschapsgeld 
buiten de gemeente Haren wordt besteed en daardoor niet aan de inwoners van Haren ten 
goede komt. 
 
Omdat De Blauwe Ruiters een substantieel deel van de activiteiten buiten de gemeente-
grenzen uitvoert kan de uitbetaling van het voorgesteld bedrag niet plaatsvinden op grond 
van een subsidieregeling maar dient daarvoor een andere rechtsvorm te worden gekozen. 
De financiering van activiteiten buiten de gemeente Haren zou alleen maar kunnen door 
middel van een privaatrechteli jke overeenkomst. Hierover hebben wij gesprekken gevoerd 
met De Blauwe Ruiters. 
 
Kanttekeningen bij het voorstel van De Blauwe Ruiters 
De vraag is of de gemeente op dit moment deze voorziening wil of kan financieren mede 
gelet op het feit dat die plaatsvinden buiten de gemeentegrenzen. Wij zijn van mening dat 
dit niet wenseli jk is: 
• In de huidige ti jd waarin we samen met inwoners van de gemeente voortdurend uiterst 

kr it isch kijken naar de besteding van gemeenschapsgeld dienen we ook krit isch te kijken 
naar f inanciele consequenties die voortvloeien uit gebeurtenissen uit een optimistischer 
verleden.  

• Uitvoering van de motie van de raad zou betekenen dat de gemeente een langjarige ver-
plichting (25 jaar) aangaat om jaarli jks € 10.000 bij te dragen aan een vereniging van 
een zeer beperkte omvang met een beperkte betekenis voor de inwoners in Haren. 
Daarbij moeten we bedenken dat De Blauwe Ruiters de manege aan de Oosterweg huur-
de voor slechts circa € 500 per jaar. 

• Wij vinden dat voorzieningen en activiteiten die betaald worden uit gemeenschapsgeld 
zo veel mogelijk beschikbaar moeten zijn voor haar inwoners en dat ook de spin off 
daarvan zo veel mogelijk ten goede dient te komen van de inwoners en ondernemers in 
Haren. Door een met gemeenschapsgeld betaalde voorziening buiten de gemeente te 
plaatsen kan aan die voorwaarde niet goed worden voldaan.  

• De vorig jaar gewijzigde subsidieverordening bepaalt expliciet dat subsidiering van act i-
viteiten en voorzieningen buiten de gemeente niet mogelijk is.  

 
Overigens zegt De Blauwe Ruiters een deel van haar activiteiten nu al binnen de gemeente 
te wil len uitvoeren. Die activiteiten zijn mogelijk subsidiabel maar voor zover ons bekend 
beschikt de Blauwe Ruiters nog niet over een locatie voor de organisatie van buitenactivitei-
ten. 
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Conclusie 
U heeft in de eerder genoemde motie gevraagd te onderzoeken of het het voorstel van De 
Blauwe Ruiters om jaarli jks een bedrag van € 10.000 uit te betalen waarvoor De Blauwe 
Ruiters een accommodatie kan huren uitvoerbaar is.  Dat voorstel is uitvoerbaar mits ge-
bruik wordt gemaakt van een privaatrechteli jke overeenkomst. 
 
Wij vinden de financiering van activiteiten buiten de gemeente Haren echter niet gewenst. 
De Blauwe Ruiters zegt dat er binnen de gemeente Haren geen geschikte locatie te vinden 
is, behoudens de Mikkelhorst, maar zoals u weet was die optie niet realiseerbaar. 
 
Al met al is de conclusie dat het niet mogelijk is een oplossing voor De Blauwe Ruiters te 
vinden. 
 
Alleen voor de buitenactiviteiten in Haren zou een subsidie beschikbaar gesteld kunnen 
worden zodra De Blauwe Ruiters daadwerkelijk over een weiland beschikt en daarvoor een 
subsidie-aanvraag indient.  
 
Op dit moment is er in feite geen oplossing denkbaar en is er ook geen reden meer nog lan-
ger een bedrag voor De Blauwe Ruiters te reserveren.  
 
Haren, 23 maart 2015 
 
burgemeester en wethouders, 

 
 
 
mr. M.P. de Wilde, 
secretaris 

 J.G. Vlietstra, 
burgemeester 

 
 
 


