Amendement - Handhaven huidige subsidieniveau natuur- en milieu-educatie
De Gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op donderdag 24 september 2020 gelezen het
raadsvoorstel Strategische Heroriëntatie (20R.00795),
Besluit:
De eerste bullet van het eerste beslispunt als volgt te wijzigen:
1. Het voorgestelde scenario met bijbehorend maatregelenpakket vast te stellen, onder andere
bestaande uit:
a. maatregelen in categorie 1+2+3, waarbij de maatregel ‘De inzet van NME (Natuur-en
Milieueducatie) te verminderen met 271 uur (27.000)’ wordt geschrapt en in de komende tijd
te onderzoeken of een loskoppeling van de ODRU wenselijk is en NME wellicht lokaal kan
worden ingebed met behoud van het huidige kwaliteitsniveau. De kosten voor het aanpassen
van deze ingreep komen ten laste van het meerjarig resultaat. Een ander amendement
(bijstelling nominale compensatie) zorgt voor een gunstiger meerjarig resultaat. Een deel
hiervan wordt benut als dekkingsbron voor het voorliggende amendement.

Toelichting
Stichting INBredius is een stichting die zich met vele vrijwilligers inzet om de educatieve,
maatschappelijke en natuurlijke waarden van het landgoed Bredius, waaronder NME centrum te
behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het NME centrum INBredius maakt deel uit van de
Stichting. Het NME centrum staat ervoor dat alle kinderen in de gemeente Woerden de mogelijkheid
krijgen om er ervaringsgericht onderwijs te krijgen over natuur, milieu in de schoolomgeving of op
andere natuurlocaties in Woerden. De Stichting vindt het belangrijk dat alle scholen de mogelijkheid
houden om al die producten af te nemen die de beste ondersteuning bieden aan hun eigen
onderwijs. Kinderen krijgen zo op jonge leeftijd waardering voor de natuur en milieu. Uit
verschillende onderzoeken blijkt dat deze ervaringen op jonge leeftijd ervoor zorgen dat ze op latere
leeftijd bewuster met de natuur omgaan. Vermindering van het aantal uren zou betekenen dat de
begeleiding en aansturen van de vele vrijwilligers door beroepskrachten op locatie afneemt. Zowel
NME Woerden als InBredius kunnen niet zonder de grote vrijwillige inzet van vele Woerdenaren. Het
financieren van NME is geen wettelijke verplichting maar NME is wel ondersteunend bij het behalen
van het verplichte curriculum voor het basisonderwijs op het gebied van natuur, milieu en
duurzaamheid.
Het leerlingenbereik van NME is 14.408 leerlingen van 25 scholen. Er zijn 45 vrijwilligers bij
betrokken. Naast de voorlichting aan leerlingen worden ook excursies e.d. georganiseerd. De
ondertekenaars van dit amendement hechten veel waarde aan de activiteiten van het NME en
vinden dit zeer waardevol en passend bij de opvoeding van onze kinderen. Juist in deze tijd waar
vervreemding van de natuur optreedt.
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