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1

Inleiding

1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021
Het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de volgende documenten:
• Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016 (raad, 26 januari 2016);
• Algemene Subsidieverordening (ASV) Zuidplas 2016 (raad, 8 maart 2016);
• Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2020 (vast te stellen door B&W
op 1 december 2020) ).
De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/
deze regelgeving.
In 2019 heeft een evaluatie subsidiebeleid plaatsgevonden (behandeld in de
gemeenteraadsvergadering van 19 juni 2019). Op basis hiervan:
• diende de Uitvoeringsregeling Subsidies nog wordt aangepast. Het vaststellen van de
aangepaste uitvoeringsregeling door het college is voorzien voor 1 december 2020.
Dit is pas na het vaststellen van dit concept-Subsidiejaarprogramma (maar: vóór het vaststellen
van het definitieve Subsidiejaarprogramma 2021).
De aanvragen in dit concept-Subsidiejaarprogramma 2021 zijn al wel beoordeeld op basis
van (het concept van) de aangepaste uitvoeringsregeling.
De aangepaste uitvoeringsregeling is echter vooral qua indeling anders. Hier en daar zijn
inhoudelijke paragrafen toegevoegd.
Belangrijk is om te benadrukken dat een en ander geen invloed heeft (gehad) op de voorstellen
omtrent het wel of niet verlenen van de subsidies en/of de hoogte van de bedragen (ten
opzichte van beoordeling op basis van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018).
• is het besluiten over subsidies met een subsidiebedrag kleiner dan € 50.000 gemandateerd
aan het afdelingshoofd Samenleving.
Dit subsidiejaarprogramma 2021 gaat dan -voor wat betreft de besluitvorming- ook alleen over de
subsidies die hoger zijn dan € 50.000 en waarmee dan ook afspraken zijn gemaakt volgens de
methode 'beleidsgestuurde contractfinanciering' (BCF).
Doel
Het doel van het subsidiejaarprogramma is het behandelen van alle subsidies gericht op het
Sociaal Domein voor het komende jaar in één keer (voor zover ingediend vóór 1 juli voor wat
betreft de instellingssubsidies en vóór 1 oktober voor wat betreft de overige subsidies).
Planning
Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2021 zijn de volgende data van
belang (geweest):
1 juli 2020 Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies
3 november 2020 B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2021 vast
< 6 november 2020 Versturen concept aan de BCF-instellingen die een aanvraag hebben
gedaan (2 weken inspraak t/m vr 23 november 2020)
10 november 2020 Raad stelt begroting (en subsidieplafonds) 2021 (definitief) vast
t/m 2 december 2020 Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college
1 december 2020 B&W stellen Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk
Domein 2020 vast
8 december 2020 B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2021 vast
< 1 januari 2021 Subsidiebeschikkingen 2021 worden verstuurd.
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1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021
Dit subsidiejaarprogramma 2020 bestaat uit drie hoofdstukken:
• hoofdstuk 1 - Inleiding
• hoofdstuk 2 - Instellingssubsidies (ter vaststelling voor het college van B&W)
• hoofdstuk 3 - Overzicht activiteiten- en incidentele subsidies (ter informatie aan het college van
B&W).

1.3 Totaalbudgetten 2021 beschikbaar voor te verlenen subsidies

2.1 Algemeen
2.2 Werk&Inkomen en Inburgering
2.3 Jeugd
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning
2.5 Gezondheid
3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk
3.3 Cultuur en Evenementen
Totaal

1.4

Totaal
beschikbaar
instellingssubsidies
€ 1.302.700
€ 114.895
€
82.731
€ 171.153
€ 204.071
€ 1.693.717
€ 922.370
€ 4.491.637

Plafonds
activiteiten-/
incidentele
subsidies
€
22.500
€
3.000
€
9.000
€
49.750
€
22.000
€
1.500
€
34.700
€ 142.450

Totaal
beschikbaar
voor subsidies
2021
€ 1.325.200
€ 117.895
€ 91.731
€ 220.903
€ 226.071
€ 1.695.217
€ 957.070
€ 4.634.087

Reacties op het concept-Subsidiejaarprogramma 2021

Invullen in definitief concept, na inspraakperiode
In de inspraaktermijn, tussen 6 en 23 november 2020 heeft het college een …tal reacties
(zienswijzen) ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2020, van de volgende
instellingen:
• …
• ….
•
De zienswijzen zijn opgenomen in een memo aan het college van B&W, waarbij er ook een
reactievoorstel is gedaan aan het college. Het college van B&W heeft deze reactievoorstellen
conform voorstel vastgesteld. Dit houdt in dat de volgende wijzigingen zijn aangebracht in het
definitieve Subsidiejaarprogramma ten opzichte van het concept:
[….]
Vanzelfsprekend zijn in alle tabellen in dit Subsidiejaarprogramma de bedragen ook aangepast
waar nodig, als gevolg van de hierboven genoemde wijzingen.
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2

Instellingssubsidies

2.1

Financieel kader instellingssubsidies

De instellingssubsidies zijn per werksoort (zie indeling Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal/Maatschappelijk Domein) afzonderlijk opgenomen in de gemeentebegroting, per
werksoort is een eigen budget geraamd.
Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de
gemeentebegroting 2021 uitgegaan van de in 2020 verleende subsidiebedragen. Over deze
bedragen is een prijscompensatie berekend van 1,7%1.

2.2

Bcf-afspraken vernieuwen of verlengen

Algemeen
Met een aantal van de organisaties die een instellingssubsidie ontvangen, zijn
subsidieovereenkomsten afgesloten volgens Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). Deze
afspraken zijn veelal gemaakt voor de periode 2017-2020.
Een BCF-cyclus ziet er schematisch gezien als volgt uit:

1

Met het vaststellen van de Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016 is besloten om prijscompensatie te
verlenen voor instellingen die te maken hebben met CAO-verhogingen en/of huurprijsindexering.
De budgetten voor instellingssubsidies stijgen met dezelfde percentages die in de Programmabegroting
gelden voor de gemeentelijke budgetten (dit is voor 2021 1,7%).
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De gemeente zal vanuit de vastgestelde beleidskaders (1) en een analyse van vraag- en
aanbodzijde (2) een opdracht (3) moeten uitschrijven. De instellingen dienen (conform de
Algemene Subsidieverordening 2016) vóór 1 juli 2020 een definitieve offerte (4) in.
Beoordeling van offerte en begroting (5) vindt vervolgens plaats en e.e.a. wordt vastgelegd in het
Subsidiejaarprogramma 2021.
Na ondertekening van het contract (6) herhalen de stappen 7 t/m 10 en de stappen 4 en 5 zich
jaarlijks. Omdat de lokale samenleving altijd in beweging is en de instellingen daar meestal goed
op inspelen, zou het niet goed zijn om subsidieafspraken en -bedragen voor 4 jaar volledig vast te
leggen. Het overeengekomen subsidiebedrag moet meer gezien worden als een 'basisbedrag';
jaarlijks kan de offerte, na overleg met de gemeente worden geactualiseerd, op basis van de
behoeften vanuit de lokale samenleving. Ook past de gemeente jaarlijks prijscompensatie toe, wat
invloed heeft op het te verlenen subsidiebedrag.
BCF-afspraken vernieuwen of verlengen
In principe zouden in 2020 met de meeste van de 'BCF-instellingen' een nieuwe cyclus moeten
worden gestart voor de periode 2021-2024. Het college stelt echter voor (Z19.002623) om de
BCF-afspraken van instellingen die te maken hebben met de Toegang Sociaal Domein met één
jaar te verlengen, om zo te kunnen werken aan zoveel mogelijk uniforme afspraken die leiden tot
het verbeteren van de toegang in het sociaal domein. Nieuwe afspraken voor deze instellingen
gelden dan voor de periode 2022-2025. Het betreft Welzijn Zuidplas (Raad&Daad,
Mantelzorgsteunpunt en Ouderenadvies), MEE (Onafhankelijke Cliëntondersteuning), Coöperatie
0-100+ (nu nog niet gebaseerd op Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein en daarom niet
in het Subsidiejaarprogramma opgenomen) en het CJG (idem).
Bij de behandeling van de instellingssubsidies in bijlage I zal bij betreffende instellingen worden
vermeld indien met hen in 2020 nieuwe BCF-afspraken worden gemaakt voor 2021-2024.

2.3

Overzicht te verlenen instellingssubsidies 2021

In het schema op de pagina 9 is weergegeven hoe hoog de beschikbare budgetten zijn voor de
instellingssubsidies in 2021 en hoe deze beschikbare budgetten zich verhouden tot de
aangevraagde en (het voorstel tot) de te verlenen subsidiebedragen.
De toelichting op de zeven Bcf-subsidies, waarover het college van burgemeester en wethouders
besluit (subsidiebedragen hoger dan € 50.000) is te vinden in paragraaf 2.4.:
Algemeen
a. Welzijn Zuidplas
Sociaal Domein
b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland
c. Stichting MEE
Maatschappelijk Domein
d. Sportstichting Zuidplas
e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)
f. Stichting Op Moer
g. MOZ-Art
h. Stichting Bibliotheek De Groenen Venen
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2.4 Te verlenen (Bcf-) instellingssubsidies > € 50.000, onderbouwing per
instelling
a. Welzijn Zuidplas

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
2.1.1 - Onafhankelijke Cliëntondersteuning
2.1.2 - Vrijwilligersondersteuning en -waardering
2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun
niet-Nederlandse achtergrond
2.3.1 - Algemeen Preventief jeugd- en jongerenwerk
2.4.2 - Mantelzorgondersteuning en -waardering

Aanvraag 2021
Gemeente Zuidplas heeft op 9 januari 2017 met de Stichting Samen Zuidplas (voorheen Stichting
Jeugdwerk Zuidplas) een subsidieovereenkomst voor 4 jaar afgesloten. Stichting Samen Zuidplas
vormt, met de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Zuidplas, het samenwerkingsverband
Welzijn Zuidplas, dat op 18 mei 2016 officieel werd gelanceerd. Welzijn Zuidplas is verantwoordelijk
voor een pakket aan preventieve activiteiten op het gebied van 'zorg, ondersteuning en participatie'
en 'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk'. De opdracht, offerte en de subsidieovereenkomst
2017-2020 vormden de basis voor de subsidieverlening in de voorgaande jaren. In verband met de te
verwachten oprichting van Stichting Zuidplas Ondersteunt!, is besproken de subsidieovereenkomst te
verlengen tot en met 31 maart 2021.
Het is de verwachting dat de Stichting Zuidplas Ondersteunt! vanaf 1 april 2021 van start gaat. Vanaf
deze datum zullen de taken van Welzijn Zuidplas onder deze stichting vallen. Welzijn Zuidplas heeft
aangegeven niet van plan te zijn om in het eerste kwartaal van 2021 extra taken op te pakken.
Beoordeling
• ALGEMEEN (REGULIERE AANVRAAG € 301.883)
De subsidieovereenkomst 2017-2020 is tot stand gekomen aan de hand van de systematiek van
Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). De gemeente heeft in 2016 in een opdrachtbeschrijving
aangegeven aan welke maatschappelijke effecten Welzijn Zuidplas geacht wordt bij te dragen. Over
de aangeleverde offerte door Welzijn Zuidplas hebben de gemeente en de organisatie
overeenstemming bereikt en daarmee ligt er een basis voor de subsidieverlening voor 2017-2020.
Elk jaar wordt op basis daarvan subsidie verstrekt, met eventuele aanvullingen of wijzigingen:
In 2017 was het structureel aangevraagde bedrag
€ 962.847
In 2018 was dit
€ 1.008.827
In 2019 was dit
€ 1.033.069
In 2020 was dit
€ 1.176 miljoen structureel aangevraagd.
Voor 2021 is
€ 301.883 aangevraagd (voor 1 kwartaal)
De huidige BCF loopt tot en met 2020. Welzijn Zuidplas heeft aangegeven de BCF-subsidieovereenkomst 2017-2020 te willen verlengen tot en met 31 maart 2021.
• PER ONDERDEEL
In de overeengekomen offerte zijn de activiteiten en de te leveren resultaten voor de onderdelen
'zorg, ondersteuning en participatie' en 'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk' uiteengezet. In
de offerte geeft Welzijn Zuidplas aan dat zij hun visie willen halen ‘door organisaties, vrijwilligers en
inwoners duurzaam met elkaar verbinden door activiteiten, diensten en producten te verzorgen die
het beste in de mens naar boven halen (missie)’.
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Maatschappelijk effect en verwacht resultaat
Welzijn Zuidplas heeft de opdracht bij te dragen aan het effect dat inwoners in staat zijn om
zelfstandig vorm te geven aan hun leven. Het verwachte resultaat is dat een groot deel van de vragen
(80%) van inwoners met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning binnen het brede lokale
welzijnsveld worden afgehandeld. Welzijn Zuidplas maakt, samen met andere
(vrijwilligers)organisaties deel uit van het welzijnsveld.
De gemeente ziet dat Welzijn Zuidplas een breed lokaal netwerk heeft en dat zij daarmee in het
voorveld allerlei verbindingen tot stand brengt. Door Corona zijn activiteiten weggevallen, maar is er
op andere punten meer inzet getoond.
Daarnaast zijn er stappen gezet om met de toegangspartijen integraler te gaan werken. Welzijn
Zuidplas heeft hier een belangrijke rol in.
Er wordt verantwoording afgelegd over deze activiteiten/prestaties in relatie tot de subsidie middels
een jaarverslag en infografic. Tussentijds is er regelmatig overleg.
Beoordeling extra aanvragen + financiële dekking
In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een algemeen subsidiebudget van € 1.228.186
voor de periode 1 januari tot en met 31 december 2021. Dit is het subsidiebudget conform de BCF. In
verband met de te verwachten oprichting van stichting Zuidplas Ondersteunt!, is de subsidie niet voor
een heel jaar, maar voor 1 kwartaal nodig.
TOELICHTING
subtotaal

totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2021

voorstel te
verlenen
bedrag 2021

% van
aangevraagde
bedrag

€ 301.883

€ 301.883

€ 1.228.186

€ 307.046

102%

€ 301.883

€ 301.883

€ 1.228.186

€ 307.046

102%

gevraagd
bedrag
Welzijn
Zuidplas

verschil te
verlenen
toelichting/
bedrag en
dekkingsvoorstel
beschikbaar
bedrag 2021
0. Algemeen, beschikbaar in
gemeentebegroting 2020;
€0
Zie onder
1. Periode; Zie onder
2. BCF; zie onder
€ 0 totaal

0. Voor de reguliere subsidie voor de bestaande taken van Welzijn Zuidplas, wordt voorgesteld deze in
zijn geheel te verstrekken inclusief prijscompensatie voor de periode 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021.
In 2020 is een subsidie verstrekt ad 1.190.714.
De subsidie is inclusief
- Kosten voortvloeiend voor de uitvoer van de BCF
- €10.640 voor Sport4Work. In november 2019 is de raad akkoord gegaan met de uitvoer van het
actieplan werk. Vorig jaar is ingestemd om deze subsidie structureel te maken als de raad
akkoord zou gaan met het actieplan.
- 2 uur extra voor de begeleiding van de kindergemeenteraad
Naast bovenvermelde subsidie is er in 2020 nog een correctie uitgevoerd (U20.002719), te
weten de reguliere vergoeding voor de Kindergemeenteraad en de Jongerenraad (ieder 2
uur/week). Dit is respectievelijk € 3.500 en € 4.200 op jaarbasis, dit is totaal € 7.700.
Ook is er een losse subsidie gegeven voor de uitvoering van SaaM (U20.000460). Met de
vaststelling van de meerjarenbegroting voor de gemeente Zuidplas op 5 november 2019 heeft de
gemeenteraad besloten om structureel een budget voor SaaM beschikbaar te houden van €
100.000 op jaarbasis. Van dit budget is in beginsel ± € 90.000 bestemd is voor de aanbieders
van de respijtzorg zelf (voor ±19 cliëntplaatsen a gemiddeld € 4.800 op jaarbasis) en ± € 10.000
voor de lichte toetsing van de aanvragen en voor de coördinatie en de PR van het project.
Conform de kostenraming van Welzijn Zuidplas voor SaaM is in 2020 een bedrag van € 9.093
verleend t.b.v. de dekking van de kosten voor personeelsinzet (toetsing en coördinatie
aanvragen) en voor de PR.
Bovenvermelde subsidies vallen in 2021 in de reguliere subsidie.
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1. Beschikbaar is € 1.228.186 voor 2021 (dit is inclusief prijscompensatie). In verband met de verwachte
overgang naar Stichting Zuidplas Ondersteunt! en het overgaan van de werkzaamheden naar deze
stichting zal de subsidie voor 1 kwartaal (1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021) verleend worden.
€ 1.228.186 / 4 = € 307.046. Dit is meer dan aangevraagd is. De begroting laat een tekort zien van
circa € 30.000. Met het relatief kleine verschil kan een gedeelte van het tekort gedekt worden.
Indien Stichting Zuidplas Ondersteunt! niet vanaf 1 april 2021 kan starten, zullen er opnieuw afspraken
gemaakt moeten worden over de BCF.
2. In subsidie-overeenkomsten zijn algemene afspraken vastgelegd voor de meerjaarlijkse
subsidieverlening op grond van de Algemene Subsidieverordening 2020 en de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2020. Voor de specifieke afspraken over de inspanningen en resultaten
wordt in de subsidieovereenkomsten verwezen naar de jaarlijkse beschikking met als onlosmakelijke
bijlage de definitieve en door de gemeente geaccepteerde offerte. In 2016 zijn afspraken gemaakt voor
de periode 2017-2020. Stichting Zuidplas Ondersteunt! i.o. verwacht 1 april 2021 te starten. Het
voornemen is om de activiteiten van Welzijn Zuidplas vanaf 1 april 2021 via deze stichting voort te
zetten. Welzijn Zuidplas is bereid om conform de BCF van 2017-2020 inclusief de aanvullende
afspraken van de afgelopen jaren de BCF te verlengen tot en met 31 maart 2021. Indien stichting
Zuidplas Ondersteunt! i.o. niet van start kan gaan met de uitvoer van haar activiteiten, zal opnieuw
naar de BCF gekeken moeten worden. Onder de BCF vallen:
- Onafhankelijke Cliëntondersteuning
- Vrijwilligersondersteuning en -waardering
- Integratiebevorderende activiteiten met een niet-Nederlandse achtergrond
- Algemeen Preventief jeugd- en jongerenwerk
- Mantelzorgondersteuning en -waardering
Advies
1. Aan Stichting Samen Zuidplas voor 2021 een subsidie te verlenen van € 307.046 voor de periode 1
januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
a. € 307.046 structureel beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de activiteiten en het leveren
van de prestaties die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 2017-2021 + in de jaren 20172020 extra door de gemeente en Welzijn Zuidplas overeengekomen prestaties;
b. De resterende gelden (€ 921.140) te reserveren voor Stichting Zuidplas Ondersteunt! i.o.
2. De BCF-subsidieovereenkomst van Stichting Samen Zuidplas 2017-2020 te verlengen tot en met 31
maart 2021.

b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun nietNederlandse achtergrond

Aanvraag
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland verzorgt de maatschappelijke begeleiding (door
vrijwilligers) van vluchtelingen in Zuidplas. Vanuit de huidige Wet inburgering 2013 is de gemeente
verplicht om vluchtelingen maatschappelijke begeleiding te bieden. Daarnaast is de gemeente vanuit
deze wet verplicht om voor vluchtelingen en overige inburgeringsplichtigen participatieverklaringstrajecten te organiseren. Ook deze taak heeft de gemeente uitbesteed aan de Stichting
VluchtelingenWerk.
Naast deze taken verzorgt Stichting VluchtelingenWerk voor Zuidplas de basisdienstverlening, prevestiging en trajectbegeleiding:
• De basisdienstverlening bestaat uit het verzorgen van een spreekuur/informatiepunt voor alle
vluchtelingen in de gemeente, monitoring verblijf (juridische begeleiding, gezinshereniging) en
samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging. De basisdienstverlening voorziet in de ureninzet
van de teamleider waarmee, naast de hierboven genoemde dienstverlening, de vrijwilligersgroep in
stand kan worden gehouden en continuïteit kan worden gewaarborgd.
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• Pre-vestiging betekent dat VluchtelingenWerk een bijdrage levert aan de uitvoering van de
gemeentelijke taakstelling huisvesting (begeleiding statushouders bij woningbezichtigingen
ondertekening huurcontract, contact gemeente).
• Trajectbegeleiding tot slot betekent dat statushouders direct na huisvesting een intake krijgen van een
beroepskracht die vervolgens een individueel plan van aanpak opstelt, aanhakend bij de individuele
mogelijkheden, kwaliteiten en persoonlijke omstandigheden van de persoon. Gedurende de
(maatschappelijke) begeleiding van c.a. 1 jaar wordt het plan periodiek gemonitord en waar nodig
bijgesteld. Desgewenst biedt de Stichting VluchtelingenWerk een groepscursus ‘Omgaan met geld in
Nederland’, ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid, financiële bewustwording en preventie
van financiële problemen.
De subsidieaanvraag van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is uitgesplitst naar
onderdelen:
a. Basisdienstverlening
€ 30.840
b. Maatschappelijke begeleiding - 20 trajecten
€ 23.700
c. Aanvullende dienstverlening
- Pre-vestiging - 13 huishoudens
€ 2.145
- Trajectbegeleiding - 20 trajecten
€ 9.500
- Groepscursus omgaan met geld in Nederland
pm
d. Participatieverklaring - 20 trajecten
€ 9.000
+
Totaal
€ 75.185
De subsidieaanvraag is zoals gebruikelijk mede berekend op basis van de verwachte gemeentelijke
huisvestingstaakstelling 2021 van 33 personen. Deze aanname heeft echter een grote mate van
onzekerheid, omdat de taakstelling pas op 1 november 2020 bekend wordt gemaakt en substantieel
hoger zal zijn dan de taakstelling voor 2020. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland heeft
op 20 oktober aangegeven een aangepast subsidieverzoek in te dienen nadat de taakstelling voor
2021 bekend is gemaakt.
Voor alle trajecten van de onderdelen b, c en d geldt dat afrekening plaatsvindt op basis van
daadwerkelijk gerealiseerde aantallen.
Beoordeling
De activiteiten van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voldoen aan de bepalingen van
paragraaf 2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg
van hun niet-Nederlandse achtergrond. In november 2020 vindt er nog een overleg plaats met
Stichting VluchtelingenWerk over de aangepaste aanvraag en om te bepalen hoe om te gaan met de
verandering in wetgeving per 1 juli 2021 en de rol die VluchtelingenWerk in het kader van
trajectbegeleiding wel/niet op zich gaat nemen. Per 1 juli 2021 zal de gemeente Zuidplas de
trajectbegeleiding (ofwel casusregie) namelijk hoogstwaarschijnlijk beleggen bij de Stichting Zuidplas
Ondersteunt!. Deze taak is uitgebreider dan de trajectbegeleiding die VluchtelingenWerk nu biedt.
VluchtelingenWerk heeft tevens zelf aangegeven het onderdeel casusregie in deze nieuwe wet niet
op zich te willen nemen in Zuidplas.
Advies
• De Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor 2021 een subsidie te verlenen voor de
onderdelen a tot en met d, waarbij afrekening per kwartaal plaatsvindt op basis van daadwerkelijk
gerealiseerde aantallen (inschatting € 91.067, o.b.v. meerjarige begroting2). Voor de trajectbegeleiding
geldt dat dit enkel wordt ingezet voor vluchtelingen die vóór 1 juli 2021 worden gehuisvest in de
gemeente;
• Met Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een meerjarige overeenkomst op te stellen die
ingaat op 1 juli 2021 (datum inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering).

2
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De nieuwe taakstelling wordt op 1/11 bekendgemaakt. Na 1/11 gaan we hierover met VluchtelingenWerk in
gesprek. We hebben er daarom voor gekozen het bedrag voor de aanvraag en het verleende bedrag te
zetten op € 91.067 (o.b.v. het budget dat hiervoor is begroot). Indien de taakstelling substantieel hoger is en
€ 91.067 niet voldoende blijkt te zijn volgt een begrotingswijziging.

c. MEE Midden-Holland

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
2.1.1 - Onafhankelijke Cliëntondersteuning
2.3.3 - Activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren

Aanvraag/offerte
MEE-organisaties zijn in 2004 ontstaan uit de voormalige SPD-en (Sociaal Pedagogische Diensten),
oorspronkelijk nazorgdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.
MEE-organisaties zijn nu organisaties die vraaggestuurde hulp bieden aan een bredere doelgroep;
naast mensen met een verstandelijke beperking ook bestaand uit mensen met een lichamelijke,
visuele of zintuiglijke beperking en met chronisch zieken.
Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015, heeft de gemeente Zuidplas met MEE MH een
subsidierelatie ten aanzien van het aanbod ten aanzien van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' en
nog een aantal overige taken3. Met MEE is begin 2017 een BCF-overeenkomst 2017-2020
afgesloten. Op basis van deze overeenkomst dient MEE wel jaarlijks een geactualiseerde offerte in.
De overeenkomst wordt voor 2021 met één jaar verlengd. Voor 2021 offreert MEE de volgende
producten:
1 Zorg en Ondersteuning en Particpatie
a Onafhankelijke cliëntondersteuning (algemeen en ServiceBureau);
b Voorlichting Doelgroepen;
c Trainingen en Cursussen;
2 Jeugdactiviteiten:
a Coördinatie Down-team;
b Coördinatie Integrale Vroeghulp (Goudvis).
Deze onderdelen worden hieronder nader toegelicht.
MEE heeft haar tarieven verhoogd van € 73,50/uur (2019 en 2020) naar 76,45/uur in 2021.
1a Onafhankelijke cliëntondersteuning (1a algemeen en 1b ServiceBureau (€ 49.768,95)
Dit onderdeel bestaat uit cliëntondersteuning algemeen en het servicebureau (SB: de 'backoffice').
Activiteiten binnen de Onafhankelijke cliëntondersteuning zijn:
o AANMELDING: Veelal is de Servicebureau consulent het eerste aanspreekpunt van
derden/professionals of van de cliënt die een vraag heeft. Het Servicebureau screent wat MEE kan
betekenen. Het Servicebureau geeft informatie en advies, verwijst naar andere passende
hulpverlening, of neemt een aanmelding aan voor ondersteuning van een onafhankelijk
cliëntondersteuner voor een langduriger traject.
o VRAAGVERDUIDELIJKING, netwerkverkenning: De consulent ondersteunt de inwoner en zo
nodig/mogelijk zijn netwerk om in kaart te brengen welke vragen en problemen er zijn. Onderzocht
wordt waar mogelijkheden liggen binnen het eigen netwerk of voorliggende voorzieningen.
o INFORMATIE EN ADVIES: Consulenten geven informatie en advies aan de inwoners en hun netwerk.
Dit kan gaan over elke levensfase en elk levensgebied.
o KORTDURENDE ONDERSTEUNING: Inwoners die voor korte tijd verminderd zelfredzaam zijn, kunnen
ondersteuning krijgen van de MEE-consulent. Mensen krijgen gedurende korte tijd met beperkte
intensiteit ondersteuning om een specifiek doel te behalen.
o ONDERSTEUNING BIJ KEUKENTAFELGESPREK BETREFT VERKRIJGEN BESCHIKKING: Wanneer de inwoner
een maatwerkvoorziening nodig heeft, kan de MEE-consulent het gesprek voorbereiden en de
inwoner onafhankelijk ondersteunen bij zijn aanvraag. De expertise van de MEE-consulent kan
worden ingezet bij het adviseren van de Wmo-consulenten/leden van het Sociaal Team.

3

NB: In dit SJP gaat het niet over de financiering van de afspraken die de gemeente Zuidplas heeft t.a.v. het
Sociaal Team. MEE maakt onderdeel uit van de Coöperatie 0-100+ Sociaal Teams. De gesubsidieerde taken
van MEE die in dit SJP zijn beschreven staan volledig los van de afspraken die de gemeente heeft met
Sociaal Team.

13

1b Voorlichting Doelgroepen(€ 2.643,50)
Dit onderdeel betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 1.2.3 van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein (activiteitensubsidie voor voorlichting doelgroepen).
Omdat met MEE echter al een BCF-overeenkomst wordt afgesloten, wordt de subsidie voor dit
onderdeel meegenomen in het totaal van de instellingssubsidie.
Voorlichting kan worden gegeven naar behoefte die er bij inwoners van de gemeente Zuidplas zijn.
Ook aan de hand van signalen/behoeften via het Sociaal Team of andere samenwerkingspartner.
Er kan gedacht worden aan:
o informatieavond over een bepaald doelgroep met een bepaald thema of levensfase (NAH, ASS en
of LVB);
o informatieavond over beschermingsmaatregelen;
o themabijeenkomst over de regelgeving (bijvoorbeeld: 'Ik word 18 jaar en dan…?')
Voor 2021 streeft MEE ernaar om op jaarbasis 5 bijeenkomsten te organiseren. Dit is echter
afhankelijk van de vraag/behoefte van de inwoners en de gemeente Zuidplas. Indien dit aantal van
5 niet aansluitend is, overlegt MEE met de gemeente Zuidplas of het resterende niet-ingezette
budget per bijeenkomst ingezet kan worden voor bijvoorbeeld een ander innovatief collectief
aanbod, of dat er substitutie op het onderdeel 1a - Onafhankelijke Clientondersteuning - kan
plaatsvinden.
2. Jeugd (€ 5.810,20)
De activiteiten m.b.t. Jeugd, waarvoor MEE subsidie aanvraagt, worden behandeld in paragraaf
3.4 van bijlage II (activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren).
Beoordeling
De activiteiten 1a en 1b waarvoor MEE -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 20172020- een offerte 20198 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning (1.1.1) en de bepalingen voor voorlichting doelgroepen (1.2.3).
In artikel 4 (Bekostiging) lid 3 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 MEE-Midden-Holland en de
gemeente Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met
hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting en de bijbehorende
financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een en ander
met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad." In paragraaf 1.3
(Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat het
percentage voor 2021 1,7% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2020 is € 51.110. Voor 2021 is er € 869 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 51.979 is.
Advies
• MEE voor 2021 een instellingssubsidie van in totaal € 51.979, conform het in de gemeentebegroting
beschikbare bedrag (inclusief prijscompensatie) , te verlenen voor het uitvoeren van:
1a onafhankelijke cliëntondersteuning (€ 49.768,95) en
1b voorlichting doelgroepen (€ 2.210,05).

d. Sportstichting Zuidplas

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
3.1.2 - Binnensport(accomodaties)

Aanvraag
Met de Sportstichting Zuidplas is een vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor de
periode 2018-2021. Gekoppeld aan deze BCF-subsidieovereenkomst zijn er ook nieuwe
huurovereenkomsten tegen kostendekkend tarief afgesloten.
Onderdeel van de vernieuwing van de stichting is ook de taakuitbreiding voor de sportstimulering
door Sport&Bewegen in Zuidplas.
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In de opgestelde begroting voor 2021 is geen rekening gehouden met eventuele nadelige gevolgen
vanwege de Coronacrisis. Eventuele nadelen zullen separaat aan de gemeente worden voorgelegd.
De sportstichting vraagt voor 2021:
€ 237.937 exploitatiebijdrage
€ 166.537 Sport&Bewegen
€ 935.487 bijdrage kostendekkende huur
€ 104.500 bijdrage extra subsidie +
€ 1.444.461 totaal aangevraagd bedrag 2021.
Beoordeling + beschikbaar bedrag
De bijdrage extra subsidie bestaat uit twee onderdelen. Een bedrag van € 4.500 voor zwemlessen
voor inwoners met een beperking. In 2020 is dezelfde aanvraag afgewezen met de verwijzing naar de
regels voor activiteitensubsidies.
Daarnaast is € 100.000 gevraagd voor formatie-uitbreiding met 2 Combinatiefuncties.
Deze uitbreiding is in de huidige Sportvisie door de gemeenteraad teruggebracht tot maximaal
€ 50.000. Met het oog op mogelijke personele gevolgen vanwege de Coronacrisis is met het bestuur
van de stichting afgesproken dit bedrag voorlopig nog niet toe te voegen aan de subsidie. Er volgt
nog nader overleg,
De activiteiten waarvoor de Sportstichting Zuidplas een subsidieaanvraag 2020 heeft ingediend,
voldoen aan de bepalingen voor binnensportaccommodaties (2.1.7)
Voor de sportstichting is in 2021 een bedrag beschikbaar van:
€ 1.323.467 verleend bedrag 2020
€
22.499 1,7% prijscompensatie +
€ 1.345.966 beschikbaar bedrag 2021
Advies
• De Sportstichting Zuidplas voor 2021 een subsidie te verlenen van € 1.345.966 voor het uitvoeren van
de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige
subsidieovereenkomst;
• Met Sportstichting Zuidplas nader te overleggen over de inzet van de € 50.000 die de raad
beschikbaar heeft gesteld o.b.v. de Sportvisie.

e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

Aanvraag
De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis en
sporthallen in het multifunctionele complex Swanla in Zevenhuizen. Met deze stichting zijn meerjarige
afspraken gemaakt voor het verlenen van een instellingssubsidie voor de periode 2017-2020. Op 9
juni 2020 is door het college besloten om de subsidieovereenkomst met een jaar te verlengen.
verlenging t/m 31-12-2021.Op basis van deze subsidieovereenkomst dient Swanla wel jaarlijks een
geactualiseerde offerte in. Swanla offreert voor 2021 voor een exploitatiesubsidie van € 73.086.
NB: In 2020/2021 zal de gemeente met Swanla in overleg moeten gaan voor een nieuwe BCFsubsidieovereenkomst voor de periode 2022-2025 (zie paragraaf 2.2).
Beoordeling
De activiteiten waarvoor de Stichting Swanla -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst
2017-2020- een offerte 2021 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele
accommodaties/dorpshuizen (2.1.5).
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Voor 2018 t/m 2021 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt
toegepast op de gemeentelijke begroting. Het verleende subsidiebedrag in 2020 is € 205.079
met een prijscompensatie van 1,7% (€ 3.486). Daarmee komt het beschikbare subsidiebedrag
volgens de gemeentebegroting op € 208.565. LET OP! Dit is een bedrag dat al rekening houdt met de
compensatie van de kostendekkende huurlasten (voorlopig geraamd op € 135.479). Aangezien er
nog geen nieuwe huurovereenkomst is afgesloten waarin de kostprijsdekkende huur is meegenomen,
is dit beschikbare bedrag voor subsidie vooralsnog fictief.
Advies
• De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2021 een subsidie te verlenen van € 208.565
• met de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen in 2020/2021 een BCF-cyclus starten ten behoeve van de
subsidieovereenkomst 2022-2025.

f.

Stichting Dorpshuis Moerkapelle ('Op Moer')

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

Aanvraag
Het nieuwe bestuur van de Stichting Op Moer in Moerkapelle is in 2019 een subsidierelatie aangaan
met de gemeente Zuidplas voor de instandhouding van het multifunctionele gebouw Op Moer in
Moerkapelle. De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2020 van € 131.820. Hier is
later in het jaar een toevoeging gedaan van 25.000.
De subsidieaanvraag voor 2021 betreft €159.061,-. Deze bestaat uit:
€ 131.820
Verleend bedrag 2020
€ 2.241
1,7% prijscompensatie
€ 25.000
(extra toezegging 2020) +
€ 159.061
Totaal
Beoordeling
De activiteiten waarvoor de Stichting Dorpshuis Op Moer -op basis van de afgesloten
subsidieovereenkomst 2019-2022- een offerte 2021 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor
multifunctionele accommodaties/dorpshuizen (2.1.5).
Advies
De Stichting Op Moer voor 2021 een subsidie te verlenen van € 134.061 voor het uitvoeren van de
activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige subsidieovereenkomst
(conform het beschikbare bedrag in de gemeentebegroting). De extra toevoeging van €25.000 was op
eenmalige basis en is niet toegekend voor 2021.
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g. Stichting MOZ-Art

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
3.3.2 - Muziekonderwijs

Aanvraag
Stichting MOZ-Art verzorgt muzieklessen en ensembles/orkesten voor iedereen die dat wil van 0 tot
80 jaar. De stichting bereikt jaarlijks een groot aantal inwoners met de reguliere lessen,
kennismakingslessen, muzieklessen in het basisonderwijs en met overige activiteiten.
Eind 2016 heeft de gemeente een subsidieovereenkomst voor 4 jaar met de Stichting MOZ-Art
afgesloten. De opdracht, offerte en de subsidieovereenkomst 2017-2020 vormden de basis voor de
subsidieverlening voor vier jaar. Op 9 juni 2020 is door het college besloten om de
subsidieovereenkomst met een jaar te verlengen; verlenging t/m 31-12-2021.
Stichting MOZ-Art heeft op 9 september 2020 een bijgestelde begroting ingediend. In deze begroting
is rekening gehouden met een indexering op het subsidiebedrag (1,7%). De stichting raamt een klein
negatief resultaat, waarbij gezegd moet worden dat eventuele financiële gevolgen door de
coronacrisis nog niet in deze begroting zijn verwerkt.
Op het moment van schrijven van dit subsidiejaarprogramma heeft er nog geen bestuurlijk overleg
plaatsgevonden maar dit overleg gaat nog wel plaatsvinden in 2020. In het overleg worden alle
aspecten van de subsidieovereenkomst besproken. Ook zullen afspraken worden gemaakt over de
nieuwe BCF-cyclus voor 2022-2025.
Beoordeling
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.3.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020.
De subsidieovereenkomst die t/m 2021 doorloopt, is tot stand gekomen aan de hand van de
systematiek van Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). De gemeente heeft in 2016 in een
opdrachtbeschrijving aangegeven aan welke maatschappelijke effecten Stichting MOZ-Art geacht
wordt bij te dragen. Over de doelstellingen, de resultaatverwachtingen en de prestatieverwachtingen
hebben dialooggesprekken plaatsgevonden. Stichting MOZ-Art heeft vervolgens de opdracht omgezet
naar een offerte. Over deze offerte hebben de gemeente en de organisatie overeenstemming bereikt
en daarmee ligt er een basis voor de subsidieverlening.
Maatschappelijk effect en doelstelling
Stichting MOZ-Art draagt bij aan het effect dat inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen
en ontplooien. Om dit te bereiken zet Stichting MOZ-Art in op activiteiten die verbindend en
versterkend werken en op cultureel ondernemerschap. MOZ-Art is maatschappelijk betrokken en wil
muziek inzetten om een bijdrage te leveren aan het voorkomen (en oplossen) van maatschappelijke
problemen.
Resultaten en prestaties
In de subsidieovereenkomst zijn resultaatverwachtingen (wat wil je bereiken?) en
prestatieverwachtingen (wat ga je daarvoor doen?) vastgelegd. De kwaliteit en het bereik van de
dienstverlening, de samenwerking met andere partijen en de mate van innovatie zijn onderwerpen die
centraal staan.
Bij de beoordeling van de jaarrekening over 2019 hebben we gezien dat de prestatienormen uit de
offerte bijna allemaal werden behaald. Het gaat dan om het bereik van het aantal inwoners via de
reguliere lessen, het bereik van leerlingen in het Basisonderwijs en om het aantal overige activiteiten.
Uit het jaarverslag blijkt verder dat MOZ-Art in 2019 diverse activiteiten heeft georganiseerd die
versterkend en verbindend werken. Het gaat bijvoorbeeld om voorspeelavonden en concerten,
specifieke projecten, activiteiten voor ouderen, etc. Ook verleent MOZ-Art onderdak aan derden die
culturele activiteiten in het gebouw in Nieuwerkerk aan den IJssel ondernemen.
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Meten van resultaten
Gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst zet MOZ-Art de volgende middelen in om de
resultaten te meten: tevredenheidsonderzoek en observatieverslagen. Twee keer per jaar vindt er
overleg plaats met de gemeente en wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten/prestaties
in relatie tot de subsidie.
Begroting en subsidiebudget
In artikel 3 (Bekostiging) lid 2 van de subsidieovereenkomst staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te
verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke
begroting en de bijbehorende financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke
meerjarenbegroting opgenomen, een en ander met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van
de gemeenteraad." In paragraaf 1.3 (Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit
SJP werd al aangegeven dat het percentage voor 2021 1,7% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2020 is € 207.959. Voor 2021 is er € 3.535 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 211.494 is.
Advies
1. Aan Stichting MOZ-Art voor 2021 een subsidie te verlenen van € 211.494 voor het uitvoeren van de
activiteiten en het leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de geldende subsidieovereenkomst;
2. Met de Stichting MOZ-Art in 2020/2021 een nieuwe BCF-cyclus starten ten behoeve van de
subsidieovereenkomst 2022-2025.

h. Stichting Bibliotheek de Groene Venen

relevante paragrafen uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020
3.3.3 - Bibliotheekwerk

Aanvraag
Stichting de Bibliotheek De Groene Venen is de aanbieder van het bibliotheekwerk in de gemeente
Zuidplas. Hiervoor is een vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode 2018 t/m
2021. De stichting houdt de volgende bibliotheekvoorzieningen in stand:
• Moordrecht, in Het Turfhuis;
• Zevenhuizen, in dorpshuis Swanla;
• Nieuwerkerk aan den IJssel, in dorpshuis De Batavier;
• Verschillende 'bibliotheken op school'.
De stichting vraagt een subsidie die afwijkt van de eerder ingediende vierjarige begroting, te weten
€ 634.450.
Beschikbaar bedrag + beoordeling
De activiteiten van De Groene Venen voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.1.3 van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018.
Voor bibliotheekwerk is in de gemeentebegroting 2021 een bedrag beschikbaar van:
€ 622.017 Basissubsidie
€ 10.574 1,7% prijscompensatie
+
€ 632.591 Totaal beschikbaar in 2021
Uitgaande van dit laatste bedrag, is er een verschil van € 1.859 tussen aanvraag en beschikbare
subsidiebedrag. Dit verschil dient de bibliotheek echter binnen de eigen exploitatie op te vangen.
Mede om de reden dat door de gemeente is ingestemd met de sluiting van de vestiging in
Moerkapelle wegens een gering aantal bezoekers. Dit zou tot een kostenreductie moeten kunnen
leiden. Die kosten reductie is nog niet zichtbaar. Daarnaast zijn ook de geraamde inkomsten uit
contributies met circa € 7.000 verlaagd.
Er lijkt als voorzichtige conclusie een taak voor de bibliotheek te liggen om te komen tot meer
inkomsten uit hun basisactiviteit.
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Advies
De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2020 een subsidie te verlenen van € 632.591 voor
het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de
subsidieovereenkomst 2018-2021.
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3

Activiteiten- en incidentele subsidies

Activiteiten- en incidentele subsidies zijn vrijwel altijd subsidies lager dan € 5.000 en besluitvorming
hierover is gemandateerd aan het afdelingshoofd Samenleving. Ter informatie hierover het volgende:
Subsidieplafonds (activiteiten- en incidentele subsidies)
De subsidieplafonds die voor de activiteiten- en incidentele subsidies zijn opgenomen in de conceptgemeentebegroting 2021, zijn ten opzichte van de plafonds van 2020 ongewijzigd gebleven.
Hieronder is een overzicht opgenomen van de benutting van de subsidieplafonds voor zover er
aanvragen zijn gedaan in het kader van dit subsidiejaarprogramma. Voor de plafonds die nog niet zijn
bereikt, kunnen er in de loop van 2021 nog subsidieaanvragen worden gedaan.
deelterrein
Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein
1.3 Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies
Subtotaal 2.2 Werk&inkomen en Inburgering
2.2.3 Armoede en Schulden
Subtotaal 2.3 Jeugd
2.3.5 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren
Subtotaal 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid
x.x.x Maaltijdvoorziening
2.4.5 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
2.4.6 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen
2.4.7 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking'
2.4.8 Voorlichting doelgroepen
2.4.9 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen
2.4.10 EHBO-verenigingen
Subtotaal 3.1 Wijk- en buurtwerk
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen
Subtotaal 3.3 Cultuur en Evenementen
3.3.8 Culturele verenigingen/organisaties
3.3.9 Evenementen
totaal plafonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

plafonds
2020
22.500
22.500
3.000
3.000
9.000
9.000
71.750
9.250
9.000
24.000
4.500
3.000
19.000
3.000
1.500
1.500
34.700
25.700
9.000
142.450

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

plafonds
2021
22.500
22.500
3.000
3.000
9.000
9.000
71.750
9.250
9.000
24.000
4.500
3.000
19.000
3.000
1.500
1.500
34.700
25.700
9.000
142.450

€ 22.500
€

3.000

€

9.000

€ 49.750

€ 22.000
€

1.500

€ 25.700
€ 9.000
€ 142.450

Voor het beoordelen van de subsidieaanvragen en het verdelen van de subsidieplafonds gelden de
regels uit artikel 5 van paragraaf 1.2 Algemene bepalingen activiteitensubsidies
uit de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020:
Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond
1. Indien honorering van alle aanvragen die op een deelterrein voor subsidie in aanmerking komen (niet
meegerekend de aanvragen die op basis van een weigeringsgrond uit artikel 4:35 van de Awb, artikel
9 ASV of artikel 2 uit deze regeling al afvallen), zou leiden tot een overschrijding van het
subsidieplafond op dat deelterrein, worden de aanvragen op een prioriteitenlijst gerangschikt.
2. De volgorde op de prioriteitenlijst wordt bepaald door een weging op basis van de mate waarin de
activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid op het betreffende deelterrein van
het Sociaal of Maatschappelijk Domein.
3. Indien na verlening van de subsidies (via de subsidiebeschikkingen, uiterlijk verzonden op 31
december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidie betrekking heeft), het
subsidieplafond op een bepaald beleidsterrein nog niet is bereikt, worden subsidieaanvragen die zijn
binnengekomen na sluitingsdatum (1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar) en die
voldoen aan de uitvoeringsregels voor dit beleidsterrein, gehonoreerd in volgorde van binnenkomst,
tot het subsidieplafond is bereikt.
4. Voor de toepassing van het derde lid geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag
volledig is.

De aanvragen voor activiteiten- en incidentele subsidies voor het jaar 2021 voor zover ingediend vóór
2021 pasten alle binnen de plafonds.
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