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Geachte leden van de raad, 

 

In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over de subsidieverstrekking aan Stichting Bergse 

Kracht & Stichting d’r Moostuin, die op 8 februari 2022 door het college is geaccordeerd.  

 

Stichting Bergse Kracht 

Ten tijden van de watersnoodramp in Valkenburg in juli 2021 heeft Stichting Bergse Kracht zich 

ingezet om slachtoffers en de regio te helpen. Met de hulp van talloze vrijwilligers stonden ze dag 

en nacht klaar om hulpvraag en -aanbod bij elkaar te brengen.  

Vanwege deze uitzonderlijke crisissituatie was het voor Stichting Bergse Kracht onmogelijk om 

voorafgaand een subsidieaanvraag te doen. Ter compensatie van de gemaakte onkosten en als blijk 

van enorme waardering voor de inzet van Stichting Bergse Kracht ten tijden van de watersnood, 

wordt aan hen een incidentele subsidie van € 10.000,- verstrekt uit het Burgerkracht 

Stimuleringsfonds. 

 

Stichting d’r Moostuin 

Stichting d’r Moostuin is een openbare belevingstuin in Berg en Terblijt die zich richt op het creëren 

van sociale cohesie tussen verschillende doelgroepen (jongeren, ouderen, bedrijven etc.) en het 

toegankelijk maken van gezond leven. Stichting d’r Moostuin levert een bijdrage aan de 

leefbaarheid, gezondheid en maatschappelijke participatie voor jong en oud. Echter, zonder 

financiële steun voor 2022 komt het voortbestaan van de stichting in gevaar. Om deze reden wordt 

aan hen dit jaar een incidentele subsidie van € 5.000,- verstrekt uit het Burgerkracht 

Stimuleringsfonds. 

 

Om de waardevolle maatschappelijke bijdrage van d’r Moostuin ook na 2022 structureel te kunnen 

behouden, kan de stichting voor de jaren 2023, 2024 en 2025 aanspraak maken op een 

waarderingssubsidie van € 2.000,-. 

 
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Valkenburg aan de Geul, 

 

 

 

 

 

 

mr. G.S. Reehuis      D.M.M.T. Prevoo 

algemeen directeur/gemeentesecretaris   burgemeester 


