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1 Inleiding 
 

1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 
 
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 2021 (vastgesteld door B&W 

op 29 juni 2021).  
De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/ 
deze regelgeving. 
 
Dit ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2022 heeft betrekking op de subsidies met een bedrag lager 
dan € 50.000. Subsidieverlening in deze gevallen is namelijk gemandateerd aan de 
clustermanager Beleid Samenleving & Bestuursadvies1. 
Het bestuurlijk Subsidiejaarprogramma 2022 gaat over de te verlenen subsidiebedragen hoger 
dan € 50.000, waarbij met betreffende instellingen afspraken zijn gemaakt volgens de methode 
'beleidsgestuurde contractfinanciering' (BCF). Dit betreft een achttal instellingen in de gemeente 
Zuidplas. 
Door de behandeling van de subsidieaanvragen voor 2022 te bundelen in de 
subsidiejaarprogramma's, hoeft over de verlening ervan maar één bestuurlijk besluit en één 
ambtelijk besluit te worden genomen in plaats van vele losse besluiten. 
 
Planning 
Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 zijn de 
volgende data van belang (geweest): 
 
1 juli 2021 - Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies 
9 november 2021 -  B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2022 (bestuurlijk) vast 

Clusterhoofd BS&B gaat akkoord met SJP 2022-ambtelijk 
Raad stelt begroting (en subsidiebudgetten) 2022 (definitief) vast 

<  12 november 2021 - Versturen concept aan de instellingen die een aanvraag hebben 
gedaan (2 weken inspraak t/m vr 26 november 2021) 

12 november 2021 -  
t/m 1 december 2021 -  Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college 
7 december 2021 - B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2022 vast 
< 1 januari 2022 -  Subsidiebeschikkingen 2022 worden verstuurd. 
 
NB: Dit betreft de bestuurlijk planning, de ambtelijke planning loopt hieraan synchroon. 
 
 

1.2 Opzet ambtelijk Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk 
Domein 2022 

 
Dit (ambtelijk) Subsidiejaarprogramma 2022 bestaat uit drie hoofdstukken: 
• hoofdstuk 1 - Inleiding 
• hoofdstuk 2 - Behandeling van de aanvragen voor instellingssubsidies 2022 (< € 50.000) 
• hoofdstuk 3 - Behandeling van de aanvragen voor activiteiten- en incidentele subsidies 2022 
  

 
1  Van deze subsidies is een overzicht te vinden in het ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2022 
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1.3 Totaalbudgetten 2022 beschikbaar voor te verlenen subsidies 
 

  

Totaal 

beschikbaar 

instellings-

subsidies 

 Plafonds 

activiteiten-/ 

incidentele 

subsidies  

 Totaal 

beschikbaar 

voor subsidies 

2021  

2.1 Algemeen  €      95.511   €      22.500  € 118.011 

2.2 Werk&Inkomen en Inburgering  €    114.895   €        3.500  € 118.395 

2.3 Jeugd  €      19.452   €        9.000  € 28.452 

2.4 Maatschappelijke Ondersteuning  €    199.781   €      39.500  € 239.281 

2.5 Gezondheid    €      22.500  € 22.500 

3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk  € 1.774.585   €        1.500  € 1.776.085 

3.3 Cultuur en Evenementen  €    923.300   €      34.700  € 958.000 

Totaal  € 3.127.524   €    133.200  € 3.260.724 

 
 

1.4 Wijzigingen t.o.v. het concept-Subsidiejaarprogramma 2022 
 
In de inspraaktermijn, tussen 12 en 26 november 2021 zijn er geen reacties (zienswijzen) 
ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2022. 
 
Wel heeft er als gevolg van de raadsbehandeling van de gemeentebegroting 2022 (op 9 
november 2021) een wijziging plaatsgevonden in het Bestuurlijk Subsidiejaarprgramma 2022 
(A21.002199), namelijk in (de tekst t.a.v.) de subsidie voor de Sportstichting Zuidplas2. 
Dit heeft invloed op het totale budget dat beschikbaar is voor de instellingssubsidies 
Vanzelfsprekend zijn in alle tabellen in dit Subsidiejaarprogramma de bedragen aangepast waar 
nodig, als gevolg van de hierboven genoemde wijziging. 
  

 
2  In het kader van het Herstelplan was het bedrag van € 50.000 voor sportstimulering in eerste instantie in 

mindering gebracht op de beschikbare subsidie 2022 voor de Sportstichting Zuidplas. De gemeenteraad 
heeft echter besloten om het bedrag in 2022 en volgende jaren alsnog beschikbaar te stellen. Hierdoor is 
de Sportstichting in staat om extra inzet te bieden voor de sportstimulering in Zuidplas. 
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2 Instellingssubsidies 
 

2.1 Financieel kader instellingssubsidies 
 
De instellingssubsidies zijn per werksoort afzonderlijk opgenomen in de gemeentebegroting3, per 
werksoort is een eigen budget geraamd. 
Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de 
gemeentebegroting 2022 uitgegaan van de in 2021 verleende subsidiebedragen. 
 
geen prijscompensatie 
Conform de besluitvorming t.a.v. de meerjaren-gemeentebegroting 2021-2024 wordt er met 
ingang van 2022 geen prijscompensatie meer berekend/verleend aan de instellingen met een 
instellingssubsidie4. 
 
bezuinigingsopties vanuit het Herstelplan (bij de Gemeentebegroting 2022-2025)  
Verder is in het Herstelplan bij de concept-gemeentebegroting opgenomen: "Verlagen 
beschikbare subsidiebudgetten voor instellingssubsidies voor programma 3 met ± 10%". Het 
college heeft op dinsdag 19 oktober besloten om deze bezuinigingsoptie op de lijst met 'geen 
voorkeur' te zetten. 
In dit concept-Subsidiejaarprogramma 2022 wordt er vanuit gegaan dat de gemeenteraad op 9 
november dit voorstel van het college overneemt. Echter, wanneer de gemeenteraad dan anders 
besluit en toch 10% wil bezuinigen op de instellingssubsidies in Programma 3, dan zal dit 
gevolgen hebben voor de betreffende instellingen. 
NB: voor de instellingssubsidies lager dan € 50.000 (in dit ambtelijk Subsidiejaarprogramma 
2022), zou het gaan om Stichting Cultureel Platform Zuidplas, de Stichting Cultuurvijver, de 
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel en de evenementenorganisaties die zich in de 
verschillende dorpen bezighouden met het organiseren van Koningsdagactiviteiten en/of 
Sinterklaasintochten. 
 

2.2 Overzicht te verlenen instellingssubsidies 2022 
 
In het schema op de pagina's 8 t/m 10 is weergegeven hoe hoog de beschikbare budgetten zijn 
voor de instellingssubsidies in 2022 en hoe deze beschikbare budgetten zich verhouden tot de 
aangevraagde en (het voorstel tot) de te verlenen subsidiebedragen. 
De toelichting op de individuele bedragen voor de instellingssubsidies < € 50.000 is te vinden in 
de paragrafen 2.3 en 2.4. 

 
3  De indeling van de gemeentebegroting is ook leidend geweest voor de indeling van de 

Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein, als volgt: 
2 Sociaal Domein 
2.1 Sociaal Domein algemeen 
2.2 Werk&Inkomen (en Inburgering) 
2.3 Jeugd 
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning (en 2.5 Volksgezondheid) 
3  Maatschappelijk Domein 
3.1 Sport (en Wijk&Buurt) 
3.2 Onderwijs (NB: geen subsidies in de Uitvoeringsregeling Sociaal en Maatschappelijk Domein) 
3.3 Cultuur (en Evenementen) 
 

4  Dit is een maatregel in het kader van het Herstelplan bij de Meerjarenbegroting 2021-2024. Hiermee 
wordt in het kader van noodzakelijke bezuinigingen bewust afgeweken van het beleid zoals vastgesteld 
in de Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016. Daarin was besloten om prijscompensatie te verlenen voor 
instellingen die te maken hebben met CAO-verhogingen en/of huurprijsindexering. De budgetten voor 
alle instellingssubsidies zouden jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage dat in de betreffende 
Programmabegroting geldt voor de gemeentelijke budgetten. 
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Overzicht instellingssubsidies(beschikbaar-aanvraag-verleend-verschillen)  
 
 
 
 

subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § verleend 
bedrag 2021 

prijs-
compen-
satie 
voor 
2022: 
0% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2022 

aanvraag 
2022 

verleend 
bedrag 2022 

verschil 
aanvraag 
en 
verleend 
bedrag 

verschil 
verleend 
bedrag en 
beschikbaar 
bedrag 2022 

opmerkingen 

2.1 Algemeen Sociaal Domein  

2.1.1 Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning 

BCF MEE MH 2.1 € 51.979 € 0 € 51.979   € 51.979 € 51.979 € 0 aanvraag en BCF-overeenkomst MEE 
volgen nog 

  Stichting KernKracht 
2.1 € 22.535 € 0 € 22.535 € 23.593 € 22.535 -€ 1.058 € 0 Onafhankelije Cliëntondersteuning 

  € 7.191 € 0 € 7.191 € 7.191 € 7.191 € 0 € 0 Ervaringsdeskundigheid 
  13.806 € 0 € 13.806 13.806 13.806 € 0 € 0 Herstel & Particpatie 

Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein   € 95.511 € 0 € 95.511 € 44.590 € 95.511 € 50.921 € 0   
2.2 Werk&inkomen en Inburgering 

2.2.1 Integratiebevorderende 
activiteiten voor mensen met een 
achterstand als gevolg van hun 
niet-Nederlandse achtergrond 

BCF Stichting 
Vluchtelingenwerk 2.2 € 122.280 € 0 € 91.067 € 87.504 € 87.504 € 0 € 3.563 

Afrekening vindt altijd plaats op basis van 
daadwerkelijke aantallen. Het (in concept) 
aangevraagde subsdiebedrag betreft een 
inschatting. Dit maakt echter niet uit, want de 
subsdie zal (grotendeels) betaald moeten 
worden uit een Specifieke Uitkering (SPUK). 
Daarvoor geldt ook dat we een x bedrag per 
inburgeraar krijgen. De budgetten voor 
inburgering zijn tevens in de NJN221 
aangepast (uitvoeringsbudget). In de ZN 
2022 wordt de SPUK toegevoegd aan de 
budgetten inburgering. 

2.2.2 Coachingsaanbod voor 
jongeren t.a.v. aansluiting 
onderwijs-arbeidsmarkt 

  What'sNekzt 
Jongerencoaching 2.2 € 23.828 € 0 € 23.828 € 23.828 € 23.828 € 0 € 0   

Subtotaal 2.2 Werk en inkomen   € 146.108 € 0 € 114.895 € 111.332 € 111.332 € 0 € 3.563   
2.3 Jeugd  

  HALT 2.3 € 13.685 € 0 € 13.685 € 13.685 € 13.685 € 0 € 0   
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § verleend 
bedrag 2021 

prijs-
compen-
satie 
voor 
2022: 
0% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2022 

aanvraag 
2022 

verleend 
bedrag 2022 

verschil 
aanvraag 
en 
verleend 
bedrag 

verschil 
verleend 
bedrag en 
beschikbaar 
bedrag 2022 

opmerkingen 

2.3.1 Bepalingen voor preventieve 
activiteiten gericht op (kwetsbare) 
jeugd en jongeren 

BCF MEE MH (IVH+Down-
team) 2.3 € 5.767 € 0 € 5.767 € 5.767 € 5.767 € 0 € 0 BCF loopt mee met de OCo-afspraken (2.1) 

Subtotaal 2.3 Jeugd       € 19.452 € 0 € 19.452 € 19.452 € 19.452 € 0 € 0   

2.4 Maatschappelijke ondersteuning en Gezondheid 

2.4.1 Discriminatie-meldpunt   Stichting IDb 2.4 € 13.812 € 0 € 28.812 € 28.812 € 28.812 € 0 € 0 

Aanvraag voor 2022 nog niet binnen. Met 
Stichting IDb moet ook nog een 
subsidieovereenkomst worden aangegaan 
over m.n. het flankerend aanbod (wettelijke 
taken staan vast) en de focus van de 
activiteiten voor het jaar 2022. Maximaal 
beschikbaar subsidiebedrag 2022 = € 28.812 
(= verleend bedrag 2021 - 4.000 uit 
herstelplan + € 19.000 uit meicirculaire).   

2.4.2 Mantelzorgondersteuning en -
waardering 

  NPV 2.4 € 12.500 € 0 € 12.500 € 11.500 € 11.500 € 0 € 1.000   

  SaaM: Mantelaar/nieuwe 
aanbieder? 2.4 € 45.000 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 0 € 0 de aanbieders van SaaM werken op 

declaratiebasis en kunnen declareren tot een 
maximum subsidiebedrag van € 45.000   SaaM: Vertroetel je 

Ouders 2.4 € 45.000 € 0 € 45.000 € 45.000 € 45.000 € 0 € 0 

2.4.3 Algemeen toegankelijke 
inloop/dagbesteding   

Koffie Enzo 2.4 

€ 50.000 € 0 € 50.000 

€ 9.000 € 9.000 € 0 

€ 3.500 
voor de algemeen toegankelijke 
inloop/dagbesteding gezamenlijk geldt een 
vast jaarlijks budget van € 50.000 

Parento 2.4 € 16.300 € 10.000 -€ 6.300 
Gemiva 2.4 € 25.120 € 10.000 -€ 15.120 
Beth San 2.4 € 7.500 € 7.500 € 0 
Zevenster 2.4 € 12.230 € 10.000 -€ 2.230 

3.1.4 Buurtbemiddeling (in 
begroting onder Product 2.4)   Stichting Kwadraad 2.4 € 18.469 € 0 € 18.469 € 19.392 € 18.469 -€ 923 € 0   

Subtotaal 2.4 Maatschappelijke ondersteuning   € 184.781 € 0 € 199.781 € 219.854 € 195.281 -€ 24.573 € 4.500   
3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk 

3.1.1 Binnensportaccommodaties BCF Sportstichting Zuidplas 3.1 € 1.345.966 € 0 € 1.395.966 € 1.585.810 € 1.395.966 -€ 189.844 € 0 
€ 50.000 extra beschikbaar voor 
Sportstimulering, raadsbesluit 9-11-2021 

3.1.2 Buiten(sport)accommodaties   
Buitensportverenigingen, 
scouting e.a. met 90%-
subsidie-regeling 

3.1 
€ 13.048 € 0 € 13.048 € 13.048 € 13.048 € 0 € 0 Scouting Nieuwerkerk aan den IJssel 

(voorlopig bedrag) 

€ 18.000 € 0 € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 Tennisclub Nieuwerkerk aan den IJssel 
(voorlopig bedrag) 

3.1.3 Multifunctionele 
accommodaties/dorpshuizen 

BCF Stichting Dorpshuis 
Moerkapelle (Op Moer) 3.3 € 134.061 € 0 € 134.061 € 137.959 € 134.061 -€ 3.898 € 0 Aanvraag conform BCF meerjarenbegroting 

2019-2022 

BCF Stichting Dorpshuis 
Zevenhuizen (Swanla) 3.3 € 208.565 € 0 € 208.565 € 245.000 € 208.565 -€ 36.435 € 0 Nieuwe overeenkomst 2022-2025 

  
Stichting tot 
Instandhouding van De 
Vierkap 

3.3 € 4.945 € 0 € 4.945 € 4.845 € 4.845 € 0 € 100 Vragen in 2022 minder subsidie dan in 2021 

Subtotaal 3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en 

buurtwerk 
  € 1.724.585 € 0 € 1.774.585 € 2.004.662 € 1.724.485 -€ 280.177 € 100   
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § verleend 
bedrag 2021 

prijs-
compen-
satie 
voor 
2022: 
0% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2022 

aanvraag 
2022 

verleend 
bedrag 2022 

verschil 
aanvraag 
en 
verleend 
bedrag 

verschil 
verleend 
bedrag en 
beschikbaar 
bedrag 2022 

opmerkingen 

 
 
 
 
 
 
 
3.3 Cultuur en Evenementen 
3.3.1 Muziekonderwijs BCF MOZ-art 3.3 € 211.494 € 0 € 211.494 € 236.694 € 211.494 -€ 25.200 € 0   

3.3.2 Bibliotheekwerk BCF 

Bibliotheek De Groene 
Venen 3.3 € 632.591 € 0 € 632.591 € 649.595 € 632.591 -€ 17.004 € 0 Nieuwe overeenkomst 2022-2025 

Bibliotheek De Groene 
Venen; Voorleesexpres 3.3   € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 

Voorleesexpres (25.000) t.l.v. OAB.Let op: 
juiste bedrag van belang bij verantwoording 
aan het Rijk (SiSa). Geen begrotingswijziging 
voor dit deel nodig. Komt tlv OAB budget 
(dekking Rijk). 

3.3.3 Cultuureducatie en -
participatie 

  
Stichting Cultureel 
Netwerk Zuidplas 
(SCNZ) 

3.3 € 19.481 € 0 € 19.481 € 19.500 € 19.481 -€ 19 € 0   

  Stichting Cultuurvijver 3.3 € 19.398 € 0 € 22.308 € 19.398 € 19.398 € 0 € 2.910 

In de begroting is een hoger beschikbaar 
bedrag opgenomen, omdat er rekening wordt 
gehouden met de groei van het 
leerlingenaantal op de scholen in Zuidplas en 
eventuele extra activiteiten. Op basis hiervan 
kan er een nabetaling worden gedaan aan 
de Stichting Cultuurvijver.  

3.3.4 Cultuurhistorische activiteiten   
Historische Vereniging 
Nieuwerkerk aan den 
IJssel 

3.3 € 10.237 € 0 € 10.237 € 11.700 € 10.237 -€ 1.463 € 0   

3.3.5 Evenementen en 
herdenkingen 

  Stichting Evenement  3.3 € 8.450 

€ 0 € 27.189 

€ 0 € 0 € 0 

€ 8.270 

€ 0 verleend want ze hebben nog € 9.345 in 
kas (onbenut subsidiegeld 2020: € 3.500 
voor 75 jaar Vrijheid + € 5.845 reguliere 
subsidie)                              

  Stichting Oranje 
Zevenhuizen 3.3 € 4.892 € 4.975 € 4.929 -€ 46   

  Oranjevereniging 
Moordrecht  3.3 € 4.939 € 4.800 € 4.903 € 103 Nog geen aanvraag binnen 

  Oranjevereniging Oud 
Verlaat 3.3 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0   

  Stichting Moerkapels 
Oranje 3.3 € 4.173 € 4.000 € 4.146 € 146 Nog geen aanvraag binnen 

  
Sinterklaasactiviteiten 
Zevenhuizen-
Moerkapelle 

3.3 € 1.735 € 2.085 € 1.941 -€ 144 
  

  Stichting Activiteiten 
Moordrecht 3.3 € 2.000 € 2.000 € 2.000 € 0   
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § verleend 
bedrag 2021 

prijs-
compen-
satie 
voor 
2022: 
0% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2022 

aanvraag 
2022 

verleend 
bedrag 2022 

verschil 
aanvraag 
en 
verleend 
bedrag 

verschil 
verleend 
bedrag en 
beschikbaar 
bedrag 2022 

opmerkingen 

Subtotaal 3.3 Cultuur en Evenementen   € 920.390 € 0 € 923.300 € 955.747 € 912.120 -€ 43.627 € 11.180   

totaal instellingssubsidies       € 3.090.827 € 0 € 3.127.524 € 3.355.637 € 3.108.181 -€ 297.456 € 19.343   
 
 
Per saldo is er nog € 19.343 beschikbaar in de begroting voor instellingssubsidies, dit bedrag wordt beschikbaar gehouden voor (deels) nagekomen subsidieaanvragen 
van de betreffende instellingen, zie ook de opmerkingen in de meest rechtse kolom. 
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2.3 Instellingssubsidies Sociaal Domein 2022 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Algemeen Sociaal Domein (2.1) 
 
 
Stichting KernKracht 
 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.1.1 Onafhankelijke Cliëntondersteuning 

2.4.8 Voorlichting doelgroepen 

 
 
Stichting Kernkracht komt op voor de belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio 
Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te 
versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 
 
KernKracht wordt gefinancierd vanuit verschillende financieringsbronnen: 
• via de centrumgemeente Gouda via de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) vanuit het 

ministerie van VWS; 
• via de centrumgemeente Gouda via de regelingen CP-GGZ en ZVP-GGZ; alle gemeenten ontvangen 

hiervoor sinds 2007 middelen, in Midden-Holland hebben de 4 regiogemeenten steeds deze middelen 
overgemaakt naar de gemeente Gouda en de besteding ervan gedelegeerd aan Gouda. 

• via lokale middelen van de gemeenten in Midden-Holland, dit betreft de uitvoering van de 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCo), Ervaringsdeskundigheid en Herstel & Participatie. 

 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Stichting KernKracht biedt Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCo) vanuit het STIP (Steun- en 
InformatiePunt). Het STIP is een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening en biedt 
advies, informatie en ondersteuning op de terreinen zorg, wonen en welzijn. Iedereen met 
psychische en/of 
verslavingsproblemen en ook dak- en thuislozen kunnen er terecht. Naastbetrokkenen en 
hulpverleners kunnen eveneens gebruik maken van de diensten van het STIP. De 
cliëntondersteuning is voornamelijk gericht op de versterking van iemands positie.  
Stichting KernKracht wil het huidige aanbod m.b.t. OCo in 2022 continueren en vraagt 
hiervoor een subsidie aan van € 23.593. In 2021 heeft het hiervoor € 22.535 ontvangen. 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ervaringsdeskundigen kunnen een ander verhaal vertellen dan professionals, doordat zij hun eigen 
ervaringen toevoegen. Stichting KernKracht maakt veel gebruik van ervaringsdeskundige 
professionals en vrijwilligers. Er wordt subsidie aangevraagd om hen te trainen en om de 
ervaringsdeskundigheid uit te dragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op scholen, bij gemeenten, bij 
maatschappelijke organisaties of voorlichtingsbijeenkomsten.  
Vanaf 2021 wordt dit lokaal gefinancierd in plaats van de financiering die voorheen vanuit de regio 
werd verstrekt. In 2021 heeft KernKracht € 7.191 ontvangen voor Ervaringsdeskundigheid. De totale 
aanvraag voor 2022 bedraagt € 7.191. 
 
Herstel & Participatie 
Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep 
(Brijder, IPsy, Palieren REAKT), GGZ Rivierduinen, Leger des Heils en KernKracht. Het 
project is regionaal 
(Midden-Holland) en heeft als doel om herstelactiviteiten toegankelijk te maken voor alle 
mensen met een psychische kwetsbaarheid en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt. 
Onder Herstel&Participatie vallen verschillende deelprojecten, zoals krachtgroepen, 
ervaringscoaches en maatjesproject. 
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Vanaf 2021 wordt dit lokaal gesubsidieerd in plaats van regionaal. In 2021 heeft 
KernKracht 
€ 13.806 ontvangen voor Herstel & Participatie. Voor 2022 vraagt zij wederom € 13.806 aan. 
Pilotproject Participatie en Werk 
In 2020 en 2021 heeft het pilotproject Participatie en Werk uitgevoerd. Eerder is met Stichting 
KernKracht afgestemd dat dit project in 2022 niet gecontinueerd zal worden.  
Stichting KernKracht heeft in 2020 en 2021 € 20.000 ontvangen voor de uitvoering van dit project. 
KernKracht vraagt voor 2022 wederom € 20.000 per 10 projecten op jaarbasis aan.   
 
Beoordeling 
• De activiteit Onafhankelijke Cliëntondersteuning waarvoor KernKracht een subsidieaanvraag 2022 

heeft ingediend, voldoet aan de bepalingen voor onafhankelijke cliëntondersteuning (2.1.1). 
Onafhankelijke Clientondersteuning (OCO): verleende subsidiebedrag voor OCO was in 2021 
€ 22.535. Voor 2022 wordt een bedrag aangevraagd van € 23.593.  Aangezien er geen 
prijscompensatie wordt verleend, is het maximaal beschikbare subsidiebedrag voor 2022 € 
22.535. 

• De activiteit Ervaringsdeskundigheid betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 2.4.8 van 
de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein (activiteitensubsidie voor 
voorlichting doelgroepen). Omdat met KernKracht echter al een overeenkomst voor een 
instellingssubsidie is afgesloten, wordt de subsidie voor dit onderdeel meegenomen in het totaal van 
de instellingssubsidie. 
Ervaringsdeskundigheid: verleende subsidiebedrag in 2021 was € 7.191. Voor 2022 wordt 
wederom een bedrag aangevraagd van € 7.191. 
NB: Dit bedrag is beschikbaar in de gemeentebegroting (ambulantisering GGZ) en zal met de 
Zomernota 2022 worden toegevoegd aan het subsidiebudget dat beschikbaar is voor de 
Stichting KernKracht in het kader van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. 

• De activiteiten ten aanzien van Herstel & Participatie passen binnen artikel 1.2 lid 2 van de 
subsidieovereenkomst met KernKracht opgenomen: 
"De gemeente vindt het vanuit haar beleid van belang KernKracht te subsidiëren. Met haar activiteiten 
draagt KernKracht bij aan maatschappelijke effecten op het gebied van Maatschappelijke 
Ondersteuning en Gezondheidszorg. Tevens sluit dit aan bij bouwstenen 1, 2 en 8 van het Plan van 
aanpak Personen met verward gedrag". 
NB: deze beleidsdoelstellingen dienen -bij de eerstvolgende actualisatie- nog vertaald te worden in de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein. 
Het verleende subsidiebedrag voor Herstel & Participatie was in 2021 € 13.806. Voor 2022 
wordt wederom een bedrag aangevraagd van € 13.806. 
NB: Dit bedrag is beschikbaar in de gemeentebegroting (ambulantisering GGZ) en zal met de 
Zomernota 2022 worden toegevoegd aan het subsidiebudget dat beschikbaar is voor de 
Stichting KernKracht in het kader van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. 

• Pilotproject Participatie en Werk: verleende subsidiebedrag (2020 en 2021) was € 20.000 op 
basis van 10 trajecten. Voor 2022 wordt wederom € 20.000 aangevraagd.  
Wegens de tegenvallende aanmeldingen en resultaten over de periode 2020 en 2021 wordt 
voorgesteld dit project voor 2022 niet nogmaals te verlengen. Kernkracht kan haar aanbod onder de 
aandacht (blijven) brengen bij IJsselgemeenten als mogelijk instrument voor verhogen participatie 
en/of uitstroom naar werk. 

 
Advies 
Stichting KernKracht voor 2021 een instellingssubsidie van in totaal € 43.532 te verlenen voor: 
• het uitvoeren van onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas (€ 22.535) 
• het projecten Herstel & Participatie (€ 13.806) 
• het project Ervaringsdeskundigheid (€ 7.191). 
• het niet continueren van het pilotproject Participatie en Werk. 
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INSTELLINGSSUBSIDIES Werk & inkomen en inburgering (2.2) 
 
What's Nekzt Jongerencoaching 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.2.2 - Coachingsaanbod voor jongeren t.a.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 

 
 
Aanvraag 
What’s Nekzt Jongerencoaching is sinds december 2018 actief in Zuidplas. Voor 2022 heeft What’s Nekzt 
Jongerencoaching een nieuwe aanvraag ingediend. Deze aanvraag is gebaseerd op overleg in 2021 over 
een inspanningsgerichte bekostiging binnen het beschikbare subsidiebedrag.  
De jongerencoach van What’s Nekzt wordt ingezet voor jongeren (16-27 jaar) die niet naar school gaan 
en geen betaalde baan hebben. Deze doelgroep heeft vaker te maken met hoge zorgkosten en schulden. 
De jongerencoach draagt daarmee bij aan het vergroten van participatie en zelfredzaamheid van 
jongeren. Deze vorm van ondersteuning sluit aan bij het Actieplan 'Op weg naar werk' van de gemeente 
Zuidplas. 
Er is een goede samenwerking met de RMC-kwalificatieplichtambtenaar; toeleiding van jongeren naar de 
coach verloopt via deze lijn. Daarnaast legt de jongerencoach de verbinding met het sociaal team (per 1-
7-2021 Stichting ZO!) en andere relevante ketenpartners. In overleg wordt de jongerencoach ingezet voor 
preventieve en/of voorlichtende activiteiten wanneer het aantal te begeleiden individuele jongeren daar 
ruimte voor laat.  
De jongerencoach van What’s Nekzt opereert vanuit de locatie van het CJG in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Verrekening van gemaakte kosten vindt plaats per jongere en middels een vooraf afgesproken 
tarief tot een maximum van € 23.828 (zie onder 'beoordeling).  
 
Beoordeling 
Het maximaal beschikbare/aan te vragen bedrag voor 2022 is € 23.828 (zelfde bedrag als 2021). 
Het maximaal aantal individueel begeleide jongeren is dan 15.   
 
Advies 
Voor de subsidiëring van What’s Nekzt Jongerencoaching voor 2022 een subsidiebedrag beschikbaar 
te houden van maximaal € 23.828 (inclusief reiskosten die apart gefactureerd zullen worden); 
Dit is conform de subsidieovereenkomst voor de periode 2021-2024 die in december 2020 is 
afgesloten met What’s Nekzt. 
 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Jeugd (2.3) 
 
 
MEE Midden-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.3.1 Preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 

 
 
Zie Bestuurlijk SJP-SMD 2022 
Van oudsher voert MEE een aantal taken uit die (in het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas)  
thuishoren bij 'activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren'. Het gaat het om de 
onderdelen integrale vroeghulp (IVH) 'Goudvis' en 'Down-poli'.  
Omdat met MEE een BCF-subsidieovereenkomst is afgesloten voor het leveren van Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning, worden de jeugdactiviteiten van MEE meegenomen binnen de BCF-
overeenkomst en behandeld in het Bestuurlijk Subsidiejaarprogramma 2022. 
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Stichting Halt 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.3.1 Preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 

 
 
Aanvraag 
Stichting Halt verzorgt jaarlijks in Zuidplas een aantal activiteiten die bijdragen aan het voorkomen en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit en -overlast. De werkzaamheden liggen op het gebied van 
voorlichting (onder andere ‘invloed van de groep’, ‘online veiligheid’ en vuurwerkvoorlichting), advies 
en ondersteuning/netwerkparticipatie, signalering en gedragsinterventie op scholen. 
 
Beoordeling 
De activiteiten waarvoor Halt subsidie aanvraagt voldoen aan de bepalingen voor activiteiten 
specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren (2.3.1).  
In de gemeentebegroting 2022 is voor HALT een subsidiebedrag in 2022 beschikbaar van 
 € 13.685 (= bedrag 2021, zonder prijscompensatie).   
 
Advies 
Het advies is om Halt een instellingssubsidie te verlenen van in totaal € 13.685 voor het uitvoeren van 
153 uur.  
 
 
2.4 INSTELLINGSSUBSIDIES Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid 
 
 
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (IDb) aanvraag 2022 nog niet binnen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.1 Discriminatie-meldpunt 

 
 
Aanvraag 2022 
Sinds 2021 is de subsidie aan Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding meegenomen in de cyclus 
van het subsidiejaarprogramma. De aanvraag voor 2022 is nog niet binnen, maar wordt z.s.m. 
verwacht.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding passen binnen de bepalingen 2.4.1. 
Al sinds 2017 heeft de gemeente Zuidplas de uitvoering van de taken, die in het kader van de Wet 
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen moeten worden uitgevoerd, toevertrouwd aan de 
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding. De ervaringen met deze stichting zijn positief en het 
meldpunt begint steeds bekender te worden in Zuidplas. Daarnaast wordt er door de stichting veel 
samengewerkt met onze lokale organisaties. Ieder jaar bepalen we in overleg waar de focus van dat 
jaar op gaat liggen, bijvoorbeeld de doelgroep LHBTI+ of mensen met een licht verstandelijke 
beperking. 
 
Advies 
Wanneer de aanvraag voor 2022 binnen is gekomen in gesprek te gaan met de Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding over het flankerend aanbod (wettelijke taken staan vast) en de focus van de 
activiteiten voor het jaar 2022. We kennen hiervoor een subsidie toe van maximaal € 28.812. Dit 
bedrag is gebaseerd op de subsidie voor 2021 - de bezuiniging vanuit het Herstelplan + het extra 
toegekende budget vanuit de Meicirculaire.  
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Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.2 Mantelzorgondersteuning en -waardering 

 
 
Aanvraag 
De Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas organiseert in de gemeente Zuidplas al vele 
jaren Vrijwillige Thuishulp en één of meerdere thema-bijeenkomsten. 
Bij de 'Vrijwillige Thuishulp' ondersteunen vrijwilligers mantelzorgers, door aanvullende of respijtzorg 
te leveren bij iemand die zorg behoeft. Hiervoor heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging 120 
vrijwilligers en 8 coördinatoren (jaarverslag 2020).  
Met de NPV is begin 2017 een subsidie-overeenkomst 2017-2020 afgesloten. Op basis van deze 
overeenkomst dient de NPV wel jaarlijks een aanvraag met begroting in. In 2021 is de overeenkomst 
voor de duur van één jaar verlengd en zal er een nieuwe overeenkomst worden aangegaan voor 
2022-2025 of een ander nader te bepalen periode.  
• De begrote kosten voor het onderdeel Vrijwillige Thuiszorg bedragen voor 2022 € 6.550. 

Verder begroot de NPV een bedrag van € 6.400 aan algemene bestuurskosten, PR en het 
organiseren van een aantal thema-avonden. Deze themabijeenkomsten zijn bedoeld om informatie te 
geven over zorg en welzijn en daarmee ook om mantelzorgers (en zorgbehoevenden) informatie en 
steun te geven en hen lotgenotencontact te bieden. De bijeenkomsten vinden beurtelings plaats in de 
verschillende dorpen van de gemeente Zuidplas. 

• De NPV begroot aan eigen inkomsten € 1.450 (retributies, giften-collecten-rente). Daarnaast vraagt de 
NPV een subsidiebedrag aan van € 11.500. Hiermee heeft de NPV een sluitende begroting voor 
2021. 

 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal Domein. 
Het verleende subsidiebedrag in 2021 is € 12.500. De aanvraag voor 2022 is lager dan andere jaren, 
onder andere doordat er in 2020 een begrote post niet is uitgegeven en dit naar verwachting ook in 
2021 niet zal gebeuren. Tevens heeft corona haar weerslag op de activiteiten. 
 
Advies 
1. De NPV, afdeling Zuidplas voor 2022 een instellingssubsidie van in totaal € 11.500, conform het 

aangevraagde bedrag, te verlenen voor het uitvoeren van: 
a. Vrijwillige Thuishulp; 
b. het organiseren van een (aantal) themabijeenkomst(en). 

2. Een nieuwe subsidie-overeenkomst aan te gaan voor 2022-2025 (of andere nader te bepalen periode). 
 
 
Koffie Enzo - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.3 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 

 
 
Aanvraag 
De doelstelling van Inloophuis Koffie Enzo is inwoners (en eventueel organisaties) binnen de 
gemeente Zuidplas aan elkaar te verbinden en zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van 
zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bij de samenleving. Het inloophuis van Koffie Enzo 
staat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met de doelstelling en activiteiten voldoet Koffie Enzo aan de in 
paragraaf 2.4.3, artikel 3 beschreven criteria. Koffie Enzo werkt daarnaast samen met diverse partijen 
zoals onder andere Parento, SAZ-Repaircafé, de Kledingbank Rotterdam, het CJG, de lokale kerken, 
VluchtelingenWerk en het VIP. 
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Koffie Enzo gaat voor 2022 uit van gemiddeld 30 inwoners per week. Met dit bezoekersaantal is de 
maximaal te verlenen subsidie € 10.0005. Koffie Enzo begroot zelf € 9.000 subsidie voor 2022.  
 
Advies 
Koffie Enzo voor 2022 een subsidie van € 9.000 te verlenen, conform het door henzelf begrote/ 
aangevraagde subsidiebedrag.  
 
 
Parento 'Gewoon Dichtbij' - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.3 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 

 
 
Aanvraag 
De inloopactiviteiten van Parento onder de naam ‘Gewoon Dichtbij’ vinden al enkele jaren plaats in 
Nieuwerkerk aan den IJssel (3 dagdelen per week). Met ingang van oktober 2021 is Parento deze 
inloop ook in Zevenhuizen gestart (2 dagdelen per week). 
De doelstelling van ‘Gewoon Dichtbij’ is om een gezellig plek te creëren voor kwetsbare inwoners, 
licht dementerenden en/of inwoners met andere lichte beperkingen ongeacht leeftijd of ziektebeeld en 
hun mantelzorgers. Hierbij is aandacht voor persoonlijke wensen en het bestrijden van eenzaamheid. 
Met de doelstelling en activiteiten voldoet Parento met haar inloopactiviteiten ‘Gewoon Dichtbij’ aan 
de in artikel 3 van paragraaf 2.4.3 beschreven criteria. Voor de inloopactiviteiten werkt Parento 
samen met diverse partijen waaronder Koffie Enzo (met wie de inlooplocatie wordt gedeeld), lokale 
en regionale zorgpartijen, netwerken voor dementie, valpreventie, en activiteiten in de buurt.  
Parento gaat voor 2022 uit van gemiddeld 6 inwoners per dagdeel gedurende 5 dagen per week (3x 
Nieuwerkerk aan den IJssel 2x Zevenhuizen) = 30 bezoekers/week. Op basis hiervan komt Parento in 
aanmerking voor de maximaal te verlenen subsidie van € 10.000. NB: Parento begroot zelf een 
subsidie van € 16.300.  
 
Advies 
Parento voor 2022 een subsidie van € 10.000 te verlenen, conform de bepalingen voor het 
maximumbedrag. 
 
 
Gemiva/Wijkservicecentrum De Kroon - Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.3 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 

 
 
Aanvraag 
Gemiva organiseert 5 dagen per week inloopactiviteiten in Moordrecht. Met deze activiteiten draagt 
Gemiva bij aan langer thuis wonen, een kleiner beroep op formele zorg en het bestrijden van 
eenzaamheid. Vanaf begin januari 2018 vinden deze activiteiten plaats in het voormalig zorgcentrum 
'Moerdregt', dat nu de naam heeft gekregen 'Wijkservicecentrum De Kroon' (hiervoor is Gemiva een 
vijfjarig huurcontract aangegaan met Zorgpartners Midden-Holland, de eigenaar van het gebouw). Dit 
is een meer centrale locatie waardoor de activiteiten beter (fysiek) toegankelijk zijn. 
Met de doelstelling en activiteiten voldoet Gemiva aan de in paragraaf 2.4.3, artikel 3 beschreven 
criteria. 
Gemiva vraagt voor 2022 een subsidie aan van € 25.120. 

 
5  Conform artikel 4 van paragraaf 2.4.3 wordt gerekend met een subsidie van € 375 x 'gemiddeld wekelijks 

aantal deelnemers', met een maximum van € 10.000 subsidie per jaar. 
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Aan de inloopactiviteiten nemen per dag(deel) gemiddeld 15 inwoners deel, daarmee komt het 
deelnemersaantal per week op 75. Op basis van deze informatie komt Gemiva in aanmerking voor de 
maximale subsidie van € 10.000.  
 
Advies 
Gemiva voor de inloopactiviteiten in Wijkservicecentrum De Kroon voor 2022 een subsidie van 
€ 10.000 te verlenen, conform de bepalingen voor het maximumbedrag.  
 
 
Stichting Cedrah/Beth San - Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.3 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 

 
 
Aanvraag 
Stichting Cedrah organiseert inloopactiviteiten in Zorgcentrum Beth San in Moerkapelle, gericht op 
langer thuis blijven wonen, het verkleinen van het beroep op formele zorg en het bestrijden van 
eenzaamheid.  
In 2022 wil Beth San meer gaan samenwerken met Dorpshuis Op Moer, een samenwerking die al is 
gestart in de coronatijd. Hiermee hoopt Beth San ook de wat meer 'zorgmijdende' ouderen uit 
Moerkapelle te bereiken, die wel in Op Moer komen, maar de stap naar Beth San (nog) te groot 
vinden.  
Beth San werkt voor de inloopactiviteiten verder samen met de NPV, Diákonos en is er goed contact 
met de plaatselijke kerken.  
Beth San past het activiteitenaanbod regelmatig aan aan de actuele behoefte. Met de doelstelling en 
activiteiten voldoet Beth San aan de in paragraaf 2.4.3, artikel 3 beschreven criteria. 
Voor 2022 vraagt Beth San een subsidie van € 7.500, op basis van een geschat bezoekersaantal van 
20 unieke bezoekers per week à € 375.  
 
Advies 
Cedrah voor 2022 een subsidie van € 7.500 te verlenen voor de inloopactiviteiten in Beth San, 
conform de geldende bepalingen. 
 
 
Zevenster 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.3 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 

 
 
Aanvraag  
Het inloophuis in ‘De Zevenster’ staat in Zevenhuizen en is onderdeel van Centrum voor Ouderenzorg 
‘De Zevenster’. Het draagt bij aan het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en eigen 
kracht van kwetsbare en eenzame mensen, vooral ouderen. Inloophuis De Zevenster biedt mensen 
de mogelijkheid om te ontmoeten, activiteiten te ondernemen en informatie op te doen. Met de 
doelstelling en activiteiten voldoet De Zevenster aan de in paragraaf 2.4.3, artikel 3 beschreven 
criteria. 
De Zevenster vraagt voor 2022 een subsidie aan van € 12.230,36 (dit is het verschil tussen de 
begrote kosten van de activiteit en de begrote eigen bijdragen aan de activiteiten). 
De inloopvoorziening van de Zevenster is vijf dagdelen per week open. In totaal wordt het door 42 
inwoners per week bezocht. Op basis van deze informatie komt De Zevenster in aanmerking voor de 
maximale subsidie van € 10.000.  
 
 



 

 20  

Advies 
De Zevenster voor 2022 een subsidie van € 10.000 te verlenen, conform de bepalingen voor het 
maximumbedrag. 
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2.4 Instellingssubsidies Maatschappelijk Domein 2022 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- & buurtwerk (3.1) 
 
 
Stichting Beheer Scouting Nieuwerkerk 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.2 Buiten(sport)- en maatschappelijke accommodaties 

 
 
Aanvraag/aanleiding 
Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kostprijsdekkende huur en erfpacht voor 
gemeentelijke velden en gronden voor 90% te subsidiëren (R19.000103). 
De kostprijsdekkende tarieven en de betreffende subsidies treden pas in werken wanneer een 
vereniging een nieuwe huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaat. Voor Scouting 
Nieuwerkerk is dat voor 2022 mogelijk het geval. Hun 30-jarige erfpachtovereenkomst loopt af en zij 
dienen een nieuwe overeenkomst aan te gaan. 
 
Beoordeling 
Het totale erfpachtbedrag voor scouting Nieuwerkerk bedraagt € 14.498. Scouting Nieuwerkerk moet 
dit volledige bedrag voldoen aan de gemeente. Naar aanleiding van het raadsbesluit hebben zij recht 
op 90% subsidie van het totale erfpachtbedrag. De subsidie voor scouting Nieuwerkerk betreft dan 
een bedrag van € 13.048. 
De gesprekken met Scouting Nieuwerkerk over de nieuwe erfpachtovereenkomst lopen nog. Zij zien 
graag een 5-jarige overgangstermijn van hun huidige erfpachttarief naar het nieuwe erfpachttarief. Dit 
kan consequenties hebben voor het totale erfpachtbedrag en het daarmee samenhangende 
subsidiebedrag voor de komende jaren. 
 
Advies 
• Voor Scouting Nieuwerkerk een subsidiebedrag te reserveren van € 13.048, zijnde 90% van het door 

hen te betalen erfpachtcanon.  
• De uiteindelijk te verlenen subsidie 2022 te bepalen n.a.v. de lopende gesprekken over de eventuele 

overgangstermijn. 
 
 
Tennisvereniging Nieuwerkerk 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.2 Buiten(sport)- en maatschappelijke accommodaties 

 
 
Aanvraag/aanleiding 
Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kostprijsdekkende huur en erfpacht voor 
gemeentelijke velden en gronden voor 90% te subsidiëren (R19.000103). 
De kostprijsdekkende tarieven en de betreffende subsidies treden pas in werken wanneer een 
vereniging een nieuwe huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaat. De 
tennisvereniging heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst afgesloten tegen een kostendekkend 
tarief.  
 
Beoordeling 
Het totale erfpachtbedrag voor Tennisvereniging Nieuwerkerk bedraagt na vaststelling naar 
verwachting € 20.000. De vereniging moet dit volledige bedrag voldoen aan de gemeente. Naar 
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aanleiding van het raadsbesluit hebben zij recht op 90% subsidie van het totale erfpachtbedrag. De 
subsidie betreft dan een bedrag van € 18.000. 
 
Advies 
• Voor Tennisvereniging Nieuwerkerk een subsidiebedrag te reserveren van € 18.000, zijnde 90% van 

het door hen te betalen erfpachtcanon.  
• De uiteindelijk te verlenen subsidie 2022 te bepalen n.a.v. het nog vast te stellen tarief voor 2022. 
 
 
Stichting tot instandhouding van De Vierkap in Oud Verlaat 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.4 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen 

 
 
Aanvraag 
De Stichting tot instandhouding van De Vierkap vraagt een instellingssubsidie te verlenen. De 
stichting is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis De Vierkap in Oud Verlaat. De stichting slaagt 
er met vrijwilligers al vele jaren in om De Vierkap als ontmoetingsplaats voor Oud-Verlaat te 
exploiteren. 
Gevraagd is een subsidiebedrag van € 4.845. 
 
Beoordeling 
De activiteiten waarvoor de Stichting tot instandhouding van De Vierkap een subsidieaanvraag 2022 
heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele accommodaties/dorpshuizen (2.1.5) 
 
Advies 
De Stichting De Vierkap voor 2022 een subsidie te verlenen van € 4.845 voor het uitvoeren van de 
activiteiten en leveren van de prestaties zoals opgenomen in het jaarverslag en bijbehorende 
jaarrekening. Dit bedrag is conform het aangevraagde bedrag en het beschikbare bedrag in de 
gemeentebegroting 
 
 
Kwadraad Buurtbemiddeling 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.4 Buurtbemiddeling 

 
 
Aanvraag 
Buurtbemiddeling is advies en/of bemiddeling bij burenoverlast door getrainde vrijwilligers o.l.v. een 
coördinator. Landelijk vindt het plaats in 290 (van 355) gemeenten, met overal dezelfde werkwijze, 
hierop is toezicht door het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid). 
In de regio Midden-Holland voert Kwadraad Buurtbemiddeling uit in alle vijf de gemeenten. 
Met Kwadraad is begin 2017 een subsidieovereenkomst afgesloten. 
Doelen/maatschappelijke effecten van Buurtbemiddeling zijn: 
• Bevorderen leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in straten en buurten; 
• Verminderen woonoverlast en voorkomen escalatie: 

- Herstellen of op gang brengen onderlinge communicatie; 
- Bevorderen wederzijds begrip tussen buren; 
- Bevorderen zelfredzaamheid en het oplossend vermogen. 

Zogenaamde 'Gouden Regels' van Buurtbemiddeling zijn (bron: CCV): 
• deelname is gratis (en dus laagdrempelig); 
• buren zijn zelf verantwoordelijk voor conflict; 
• een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie; 
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• een zelfbedachte oplossing werkt beter dan een opgelegde; 
• bemiddelaars zijn onpartijdig en neutraal; 
• bemiddeling geschiedt op basis van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. 
Buurtbemiddeling is overigens niet geschikt indien: 
• een (van de) partij(en) niet in staat is/zijn om gesprek te voeren (denk aan psychose of 

verslaving); 
• er conflicten binnen gezin/relatie of familie; 
• als er sprake is van een conflict tussen huurder en verhuurder; 
• als het conflict bij een juridische instantie in behandeling is. 
Buurtbemiddeling bestaat uit de volgende stappen: 
1. melding (door bijvoorbeeld één van de partijen zelf, maar ook wel door verwijzers als derde 

buurtbewoners, wijkagent, Sociaal Team e.d.) 
2. intake (altijd door de coördinator: beoordelen of zaak geschikt is voor buurtbemiddeling 
3. selectie van bemiddelaars door coördinator 
4. gesprek met partij 1 (door bemiddelaar a) 
5. gesprek met partij 2 (door bemiddelaar a) 
6. bemiddelingsgesprek (door bemiddelaar a + b) 
7. intentieverklaring van buren (opgesteld door buren onder leiding van bemiddelaars) 
8. nazorg (door coördinator) 
In Zuidplas zijn er 8 getrainde bemiddelaars. Dit zijn vrijwilligers. De bemiddelaars komen eens in de 
6 weken bij elkaar (intervisie). Er is voor Zuidplas één professionele coördinator, die ook voor andere 
gemeenten in de regio werkt. Voor Zuidplas is formeel 0,3 fte (11 uur/week) voor coördinatie 
beschikbaar (in de praktijk worden er meer uren aan besteed). 
De resultaten van Buurtbemiddeling in Zuidplas waren de laatste jaren als volgt: 

 
 
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is er een nieuwe subsidieovereenkomst voor Buurtbemiddeling 
afgesloten tussen de gemeente Zuidplas en Kwadraad. In die overeenkomst is voor 2021 een jaarlijks 
subsidiebedrag overeengekomen van € 18.469. 
Dit bedrag is het in de subsidieovereenkomst 2017-2020 afgesproken basisbedrag van € 17.248, 
waarover steeds prijscompensatie is verleend: 
 

  

bedrag 
voorgaand  

jaar 

prijscompensatie 
berekend in 

gemeentebegroting 
betreffend jaar 

beschikbaar 
bedrag  

prijs- 
compensatie  

verleend/te 
verlenen  

subsidie- 
bedrag  

2017 basisbedrag n.v.t. n.v.t.   € 17.248  

2018 € 17.248 1,4%  € 241   € 17.489  

2019 € 17.489 2,4%  € 420   € 17.909  

2020 € 17.909 1,4%  € 251   € 18.160  

2021 € 18.160 1,7% € 309  € 18.469  

 
Het basisbedrag uit 2017 was als volgt opgebouwd (waarbij werd gerekend wordt met een tarief van 

€ 76,75/uur):  

• Coördinatie / behandeling van gemiddeld  40 zaken per jaar 240 uur € 18.420 

• Aanvullende coördinatie*) 115 uur € 8.826 

• Overige kosten ( trainingen vrijwilligers en reiskosten) € 1.500     + 

Totaal € 28.746**) 

 

 

jaar 2016 2017 2018 2019 2020 
totaal aantal aanmeldingen 37 50 46 48 36 
aantal geschikte en in betreffend jaar afgeronde zaken 33 41 40 46 31 
aantal geslaagde bemiddelingen 24 28 32 41 26 
slagingspercentage 
(gemiddeld landelijk = 70%, bron CCV) 73% 68% 80% 89% 84% 

verwijzer 
• direct door politie 
• direct door woningcorporatie 
• (op advies van) politie, woningcorporatie of een andere 

maatschappelijke organisatie 
• eigen initiatief 

 
 (10) 27% 
(20) 54% 

(2)   5% 
 

(6) 16% 

 
(13) 26% 
(24) 48% 
(8)  20% 

 
(5)  10% 

 
(5) 11% 

(27) 59% 
(11) 24% 

 
(12) 26% 

 
(1) 2% 

(19) 39% 
(11) 19% 

 
(19) 40% 

 
(5) 14% 

(3) 8% 
(5) 14% 

 
(23) 64% 

verhouding koop-/huurwoningen onder gebruikers van Buurtbemiddeling 21% - 79% 32% - 68%  35%-65% 37%-63% 28% - 62% 
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*) De aanvullende coördinatie bestaat uit: 

- Het werven en begeleiden van vrijwillige bemiddelaars 

- Het organiseren van trainingen voor vrijwilligers  

- Het onderhouden van contacten met verwijzers en opdrachtgevers 

- Het verzorgen van de publiciteit. 

 

**) Van het totale bedrag wordt een deel door de gemeente en een deel door de woningcorporaties bekostigd. In 

de samenwerkingsovereenkomst tussen Kwadraad, gemeente en deelnemende woningcorporaties is een 

verdeling gehanteerd die neerkomt op 3/5 door de gemeente en 2/5 door de corporaties. 

 
Voor 2022 en verder wordt ook aan Kwadraad vooralsnog geen prijscompensatie meer verleend, zie 
paragraaf 2.1 van dit SJP.  
Kwadraad heeft in reactie hierop gegeven in hun interne berekeningen en omslag naar de fte's voor 
de coördinatie wel de indexering door te zullen voeren, omdat Kwadraad nu eenmaal geconfronteerd 
wordt met een loonstijging die opgevangen dient te worden. De gemeente zal geïnformeerd worden 
indien/zodra een en ander gevolgen gaat krijgen voor de dienstverlening in Zuidplas.  
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.1.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021. 
 
Advies 
Kwadraad voor 2022 een instellingssubsidie van € 18.469 verlenen, conform het beschikbare bedrag, 
voor het uitvoeren van Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas. 
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INSTELLINGSSUBSIDIES Cultuur en Evenementen (3.3) 
 
 
Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.3 Cultuurparticipatie en -educatie 

 
 
Aanvraag 2022 
Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ) zet zich in om het culturele leven in de gemeente 
Zuidplas breed onder de aandacht van de bewoners te brengen. Een en ander vindt plaats door 
middel van het faciliteren, ondersteunen en coördineren van diverse culturele activiteiten in Zuidplas.  
 
Beoordeling 
De activiteiten die SCNZ in de subsidieaanvraag heeft opgenomen voldoen aan de bepalingen van 
paragraaf 3.3.3 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021. 
Net als vorig jaar heeft SCNZ in haar aanvraag aangegeven welke doelstellingen zij wil realiseren op 
het gebied van cultuurparticipatie en hoe zij deze doelstellingen wil realiseren.  
Bij het meten van resultaten wordt vooral gekeken naar zaken als: 
- zijn de geplande activiteiten daadwerkelijk georganiseerd? 
- kunnen de activiteiten uitgevoerd worden met een sluitende begroting en zijn er ook andere 

inkomstenbronnen (fondsen en/of deelnemersbijdragen)? 
- gaat het om vernieuwende activiteiten of hebben de activiteiten vernieuwende elementen in zich?  
Net als in 2021 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuurparticipatie weer 
verwerkt in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2021 dienen als uitgangspunt 
voor de afspraken in 2022.  
 
Begroting en subsidiebudget  
In de begroting heeft SCNZ een subsidiebedrag van € 19.500 opgenomen.  
In 2021 ontving SCNZ een subsidiebedrag van € 19.481. Omdat er voor 2022 geen prijscompensatie 
beschikbaar is op de budgetten voor de instellingssubsidies bedraagt het beschikbare bedrag voor 
2022 eveneens € 19.481. 
 
Advies: 
Aan Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas voor 2022 een subsidie te verlenen van € 19.481 (conform 
het beschikbare bedrag). 
 
 
Stichting Cultuurvijver  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.3 Cultuurparticipatie en -educatie 

 
 
Aanvraag 2022 
Stichting Cultuurvijver is in 2018 opgericht en richt zich op het ondersteunen van cultuur en 
cultuureducatie op scholen. Hoewel de stichting haar zetel heeft in Den Haag is er een sterke 
verbintenis met de gemeente Zuidplas. De voorzitter van de stichting is al sinds 2015 werkzaam als 
cultuurcoördinator voor de scholen in Zuidplas.  
Stichting Cultuurvijver is sinds 2018 verantwoordelijk voor het coördineren van de culturele 
programma’s voor het primair onderwijs. De stichting fungeert ook als rechtspersoon voor het Fonds 
van Cultuurparticipatie in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). 
Hiervoor is in 2021 een nieuw projectplan in werking getreden, onder de naam ‘Cultuureducatie 
verrijkt je kijk’ waarvoor de gemeente de subsidie aan Stichting Cultuurvijver ook inzet als matching 
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voor de uitvoering van de activiteiten uit het plan. De looptijd van dit nieuwe plan is van 2021 t/m 
2024.  
In 2021 heeft de stichting ook meegewerkt aan het coördineren van een culturele projectweek voor 
het voortgezet onderwijs. 
 
Stichting Cultuurvijver heeft in haar jaarverslag een uitgebreide toelichting gegeven op het schooljaar 
2020-2021. Er is ook een toelichting gegeven op de CMK-regeling. Het jaarverslag geeft een goed 
beeld over de activiteiten die er hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. De activiteiten en de 
resultaten sluiten aan bij de vastgelegde resultaatverwachtingen die onderdeel uitmaakten van de 
subsidiebeschikking. Door de corona-crisis is het schooljaar 2020-2021 wederom anders verlopen 
dan verwacht. Dit betekent dat er gelden zijn overgeheveld naar het huidige schooljaar 2021-2022. 
Over de niet besteedde gelden, die zowel door de gemeente als de scholen beschikbaar worden 
gesteld, zal de Stichting Cultuurvijver aan het eind van dit schooljaar verantwoording afleggen. In 
afstemming met de scholen wordt bekeken hoe de gelden alsnog kunnen worden ingezet.  
 
Beoordeling 
De activiteiten die Stichting Cultuurvijver uitvoert, voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.3.3. 
van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021.  
Net als in 2021 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuureducatie weer verwerkt 
in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2021 dienen als uitgangspunt voor de 
afspraken in 2022. Over de nieuwe subsidieovereenkomst dient nog een bestuurlijk overleg plaats te 
vinden. 
 
Begroting en subsidiebudget  
Voorgesteld wordt om voor de Stichting Cultuurvijver vooralsnog een bedrag op te nemen van  
€ 19.398 voor de Stichting Cultuurvijver. Dit bedrag is gebaseerd op een bedrag van € 4,60 per 
basisschoolleerling.  Er is sprake van co-financiering. De basisscholen dragen zelf € 11 per leerling 
bij. Voor de berekening van het subsidiebedrag gaan we voor het eerste half jaar uit van het 
leerlingenaantal van 1 oktober 2020 (4217 leerlingen). Voor het tweede half jaar gebruiken we het 
leerlingenaantal van 1 oktober 2021. Omdat het leerlingenaantal groeit in de gemeente Zuidplas 
moeten we rekening houden met een extra bedrag voor de tweede helft van 2022.  
In de matchingsregeling voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 werd een bedrag opgenomen 
van € 19.077. Dat past in ieder geval binnen het nu beschikbaar gestelde subsidiebudget (€ 19.398).  
Het totale subsidiebudget bedraagt €  22.308. Het bedrag van € 2.910 houden we beschikbaar voor 
de extra leerlingen in het tweede half jaar en voor extra activiteiten in het Voortgezet Onderwijs.  
 
Advies: 
Aan Stichting Cultuurvijver voor 2022 voorlopig een subsidie te verlenen van € 19.398 (op basis van 
de gemaakte afspraken in de subsidieovereenkomst en de leerlingtelling 2020). 
 
 
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.4 Cultuurhistorische activiteiten 

 
 
Aanvraag 
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) heeft voor 2022 een activiteitenplan 
ingediend dat aansluit op de gemeentelijke doelstellingen voor het onderdeel ‘Cultuurhistorische 
activiteiten’. De inhoud van de activiteiten bestaat uit collectiebeheer en cultuurhistorische activiteiten 
met als vaste onderdelen: publieksbegeleiding (educatie, lezingen/presentaties, ontvangst 
bezoekers), tentoonstellingen (vaste opstelling, wisseltentoonstellingen, publicatiemedia). Streven 
daarbij is versterking van het aanbod voor inactieven, w.o. senioren en kinderen. Er wordt nauw 
samengewerkt met andere organisaties zoals met de zusterverenigingen (Oudheidkamer 
Zevenhuizen-Moerkapelle en Historische Vereniging Moordrecht), met SCNZ, met Streekarchiefdienst 
Midden Holland, etc.  
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Beoordeling 
De activiteiten van de HVN voldoen aan de bepalingen voor cultuurhistorische activiteiten (3.3.4)  
Voor het berekenen van het subsidiebedrag is in de bepalingen beschreven dat er een 
standaardbedrag en een bedrag per inwoner beschikbaar kan worden gesteld. Het is met name van 
belang om een dergelijke berekeningsmethode te gebruiken als er meerdere instellingen voor een 
instellingssubsidie voor cultuurhistorische activiteiten in aanmerking willen komen en we bij het 
bepalen van het subsidiebedrag het gelijkheidsprincipe optimaal willen inzetten. Omdat er nu maar 
één instelling is die voor subsidie voor cultuurhistorische activiteiten in aanmerking komt, wordt 
voorgesteld om uit te gaan van het bedrag dat in 2021 werd toegekend (€ 10.237).   
De HVN heeft in haar subsidieaanvraag een voorzet gedaan voor prestatieafspraken. Voorgesteld 
wordt om aan te sluiten bij de prestaties die HVN noemt en deze vast te leggen in de bijlage bij de 
subsidiebeschikking 2022.    
 
Begroting en subsidiebudget  
In de begroting heeft HVN een subsidiebedrag van € 11.700 opgenomen. Dit is het verwachte tekort 
op de exploitatie. HVN verwacht aan contributies en overige inkomsten een bedrag van € 5.950 
binnen te halen.  
Omdat er voor 2022 geen prijscompensatie beschikbaar is op de budgetten voor de 
instellingssubsidies, is het beschikbare subsidiebudget voor 2022 gelijk aan het bedrag dat in 2021 
werd verleend aan subsidie, te weten € 10.237. 
 
Advies 
Aan de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) voor 2022 een subsidie te verlenen 
van € 10.237. 
 
 
Evenementen en herdenkingen algemeen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
a. vaste bedragen voor iedere evenement-instelling in Zuidplas 
In dit hoofdstuk worden de organisaties behandeld die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor 
2022 om activiteiten te organiseren die te maken hebben met evenementen en herdenkingen in 
verband met Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Sinterklaas(intocht). 
Het subsidiebedrag is berekend op de manier die in de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en 
Maatschappelijk Domein is opgenomen. Bij het bepalen van de standaardbedragen per 
evenement/herdenking en de bedragen per inwoner hebben we rekening gehouden met de aard van 
de activiteiten.  
De activiteiten op Koningsdag (standaardbedrag in 2022: € 3.124) bereiken een bredere doelgroep 
dan de activiteiten rondom de intocht van Sinterklaas (standaardbedrag 2022: € 528).  
 
b. bedragen per inwoner 
Verder is de volgende tabel6 leidend geweest om de uiteindelijke subsidiebedragen te bepalen: 
 

Dorp Aantal inwoners  x € 0,10 x € 0,20 
Zevenhuizen 9.024 € 902 € 1.805 
Moerkapelle 5.109 € 511 € 1.022 
Moordrecht 8.896 € 890 € 1.779 
Nieuwerkerk aan den IJssel 22.596 € 2.260 € 4.519 

 
 
 

 
6  peildatum aantal inwoners: 1 september 2021 
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Stichting Evenement - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
Aanvraag  
De Stichting Evenement organiseert jaarlijks allerlei evenementen en herdenkingen. Naast de 
activiteiten in het kader van Koningsdag, het binnenhalen van Sint-Nicolaas en de Dodenherdenking 
wordt er door de stichting ook een vijftal andere evenementen georganiseerd: Vlootschouw, 
Avondfietsvierdaagse, Truck-ringsteken, Bloemenfeest en Midwinterfeest. 
In de begroting 2022 van de stichting (totaal: € 27.210) is deze keer geen 
exploitatietekort/subsidieaanvraag geraamd. Stichting Evenement heeft in de jaren 2020 en 2021 
nauwelijks subsidie gebruikt omdat toen vanwege corona geen enkele activiteit is doorgegaan. 
De subsidievaststelling 2020 houdt rekening met een terugvordering van € 5.845. Ook is de subsidie 
voor het vieren van 75 jaar Vrijheid (verleend in 2020) à € 3.500 onbenut gebleven. Dit laatste bedrag 
zal ook teruggevorderd dienen te worden. In totaal beschikt Stichting Evenement nog over € 9.345 
aan subsidiegeld vanuit 2020. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag 2022 kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en bedragen per 
inwoner: 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van 
inwoneraantal 

a. Vast bedrag  1) Koningsdag: € 3.124 

2) Sint-intocht: € 528 

b. Aantal inwoners (act. 1) x 20 cent = € 4.519 

b. Aantal inwoners (act. 2) x 10 cent = € 2.260 

Totaal (maximaal) beschikbaar € 10.413 

 
De stichting heeft de gemeente Zuidplas dringend verzocht de subsidiegelden uit 2020 te verrekenen 
met 2022 (in plaats van terugstorten van de niet-benutte gelden en aanvragen van een nieuwe 
subsidie). Besloten is om hier -als uitzondering- gehoor aan te geven. 
De Stichting Evenement mag de niet benutte subsidies uit 2020 (in totaal € 9.345) inzetten voor 
activiteiten in 2022 (waarvoor anders maximaal € 10.413 beschikbaar zou zijn). 
 
Advies 
Aan Stichting Evenement geen subsidie te verlenen voor 2022 (zie toelichting hierboven). 
 
 
Stichting Oranje Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
Aanvraag  
Stichting Oranje Zevenhuizen vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat hierbij 
specifiek om het vieren van Koningsdag in Zevenhuizen. Tevens organiseert de stichting jaarlijks een 
lampionnenoptocht op/rond 31 januari, de verjaardag van Prinses Beatrix. 
In de begroting (totaal € 11.625) is een exploitatietekort/subsidieaanvraag geraamd van € 4.975. 
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Beoordeling 
Het subsidiebedrag voor Koningsdag kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en 
bedragen per inwoner: 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Koningsdag: € 3.124 

Aantal inwoners  x 20 cent = € 1.805 

Totaal (maximaal) beschikbaar € 4.929 

 
Advies 
Aan Stichting Oranje Zevenhuizen een subsidie te verlenen van € 4.929. 
 
 
Oranjevereniging Oud Verlaat 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
Aanvraag 
Oranjevereniging Oud Verlaat vraagt ook voor 2022 weer subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. 
Het gaat hierbij specifiek om het vieren van Koningsdag in Oud Verlaat. 
In de begroting (totaal € 2.000) is een exploitatietekort geraamd van € 375. dit hoopt de stichting op 
te lossen door het vinden van sponsoren. De stichting houdt in de begroting al wel rekening met de 
subsidie van de gemeente Zuidplas (€ 1.000). 
 
Beoordeling  
Omdat Oud Verlaat geen dorp is maar een buurtschap en de activiteiten op een veel kleinschaliger 
manier worden georganiseerd, wordt bij deze organisatie niet dezelfde berekeningsmethode 
gehanteerd als bij de andere organisaties. Voor de activiteiten in Oud Verlaat werd in voorgaande 
jaren een vast bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar gesteld.  
Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting raamt stellen we voor om de 
subsidie voor 2022 vast te stellen op het maximale bedrag.  
 
Advies 
Aan Oranjevereniging Oud Verlaat een subsidie te verlenen van € 1.000 (maximaal) voor de 
activiteiten in 2022. 
 
 
Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
Aanvraag  
Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. 
Het gaat hierbij specifiek om de Sintintocht in zowel Zevenhuizen als in Moerkapelle. In de begroting 
(€ 3.785) is een exploitatietekort/subsidieaanvraag geraamd van € 2.085. 
 
Beoordeling 
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per 
inwoner: 
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Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Sint-intocht: € 528 

Aantal inwoners Zevenhuizen  x 10 cent = € 902 

Aantal inwoners Moerkapelle x 10 cent = € 511 

Totaal (maximaal) beschikbaar € 1.941 

 
Advies 
Aan Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle voor 2022 een subsidie te verlenen van 
€ 1.941 (conform het maximaal beschikbare bedrag). 
 
 
Stichting Activiteiten Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 

 
 
Aanvraag  
Stichting Activiteiten Moordrecht (SAM) vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat 
hierbij specifiek om de Sintintocht in Moordrecht. In de begroting 2022 wordt een bedrag aan kosten 
geraamd van € 5.233, waarbij SAM € 3.233 aan inkomsten begroot (sponsoring/fondsen) en het 
exploitatietekort van € 2.000 als subsidie aanvraagt bij de gemeente Zuidplas. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en bedragen per inwoner. 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Sintintocht: € 528 

Aantal inwoners  x 10 cent = € 890 

Totaal (maximaal) beschikbaar € 1.418 

 
SAM organiseert jaarlijks een uitgebreid Sinterklaasfeest waarbij ook nadrukkelijk met andere 
organisaties en scholen wordt samengewerkt. De afgelopen jaren (vanaf 2017) is er een aanvullend 
bedrag toegekend omdat het activiteitenprogramma hier aanleiding toe gaf. Ook voor 2022 heeft de 
stichting weer een mooi programma gepland. Met name de kosten voor licht en geluid vallen wat 
hoger uit dan in andere dorpen.  
We stellen voor om net als in voorgaande jaren een aanvullend bedrag toe te kennen (van € 582 voor 
2022). 
 
Advies 
Aan Stichting Activiteiten Moordrecht een subsidie te verlenen van € 2.000 voor de activiteiten in 
2022. 
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3 Activiteiten- en incidentele subsidies 
 

3.1 Overzicht subsidieplafonds en de te verlenen activiteiten- en incidentele 
subsidies 2022 

 
Activiteiten- en incidentele subsidies zijn vrijwel altijd subsidies lager dan € 5.000 en besluitvorming 
hierover is gemandateerd aan de clustermanager Beleid Samenleving en Bestuursadvies. Ter 
informatie hierover het volgende: 
 
Subsidieplafonds (activiteiten- en incidentele subsidies) 
De subsidieplafonds die voor de activiteiten- en incidentele subsidies zijn opgenomen in de concept-
gemeentebegroting 2022, zijn ten opzichte van de plafonds van 2021 enigszins gewijzigd (dit op 
basis van de ervaringen in 2021), als volgt: 
 

deelterrein  plafonds 
2021  

 plafonds 
2022  

Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein  €     22.500   €       22.500  
1.3 Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies  €     22.500   €       22.500  
Subtotaal 2.2 Werk&inkomen en Inburgering   €       3.000   €         3.500  
2.2.3 Armoede en Schulden  €       3.000   €         3.500  
Subtotaal 2.3 Jeugd   €       9.000   €         9.000  
2.3.5 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren  €       9.000   €         9.000  
Subtotaal 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid  €     71.750   €       71.250  
x.x.x Maaltijdvoorziening/budget voor Zuidplas verbindt  €       9.250   €         9.250  
2.4.5 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)  €       9.000   €         6.000  
2.4.6 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen  €     24.000   €       26.000  
2.4.7 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking'  €       4.500   €         4.500  
2.4.8 Voorlichting doelgroepen  €       3.000   €         3.000  
2.4.9 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  €     19.000   €       19.000  
2.4.10 EHBO-verenigingen  €       3.000   €         3.500  
Subtotaal 3.1 Wijk- en buurtwerk  €       1.500   €         1.500  
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen  €       1.500   €         1.500  
Subtotaal 3.3 Cultuur en Evenementen  €     34.700   €       34.700  
3.3.8 Culturele verenigingen/organisaties  €     25.700   €       25.700  
3.3.9 Evenementen  €       9.000   €         9.000  
totaal plafonds  €   142.450   €     142.450  

 
NB: Dit is een voorstel aan de gemeenteraad, die hierover op 9 november 2021 besluit (via het 

vaststellen van de gemeentebegroting 2022-2025). 
 
 
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 2022 nog subsidieaanvragen worden gedaan. 
 
Per saldo is het totaal aan subsidieplafonds nog niet bereikt. Wel is het zo dat (vaak: in verband met 
corona) sommige subsidieaanvragen (veel) hoger zijn uitgevallen dan in de jaren vóór 2020, waarbij 
wordt voorgesteld deze aanvragen te honoreren. Dat is de oorzaak waardoor een paar plafonds 
worden overstegen. In 2022 zal moeten worden bekeken hoe de situatie rondom corona zich 
ontwikkelt en of de subsidieplafonds voor 2023 mogelijk anders moeten worden verdeeld. 
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deelterrein plafonds 
2022 

voorstel te 
verlenen 

2022 
restant 

2022 
Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein € 22.500 € 16.613 € 5.887 
1.3 Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies € 22.500 € 16.613 € 5.887 
Subtotaal 2.2 Participatie  € 3.500 € 3.080 € 420 
2.2.3 Armoede en Schulden € 3.500 € 3.080 € 420 
Subtotaal 2.3 Jeugd  € 9.000 € 4.500 € 4.500 
2.3.5 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren € 9.000 € 4.500 € 4.500 
Subtotaal 2.4 maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid € 71.250 € 51.371 € 19.879 
2.4.4 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties) € 6.000 € 4.870 € 1.130 
2.4.5 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen € 26.000 € 26.650 -€ 650 
2.4.6 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking' € 4.500 € 3.750 € 750 
2.4.7 Voorlichting doelgroepen € 3.000 € 0 € 3.000 
2.4.8 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen € 19.000 € 11.351 € 7.649 
2.4.9 EHBO-verenigingen € 3.500 € 4.750 -€ 1.250 
3.1 Subtotaal Wijk- en buurtwerk € 1.500 € 0 € 1.500 
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen € 1.500 € 0 € 1.500 
3.3 Subtotaal Cultuur en Evenementen € 34.700 € 15.145 € 19.555 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties € 25.700 € 14.445 € 11.255 
3.3.8 Evenementen € 9.000 € 700 € 8.300 
totaal plafonds € 133.200 € 90.709 € 42.491 

 
 
In de hierna volgende paragrafen 3.2 en 3.3 staat beschreven welke subsidies voor welke instellingen 
ten laste van de verschillende plafonds worden gebracht. 
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3.1 Activiteitensubsidies Sociaal Domein 2022 
 
 
Werk & inkomen en inburgering (2.2) 
 
Stichting Non-foodbank Gouda e.o. 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.2.3 Regionale nonfoodbank-initiatieven 

 
 
Aanvraag 
De Stichting Non-foodbank Gouda e.o. biedt hulp door goederen gratis of tegen een zeer gering 
bedrag te geven aan wie, om wat voor reden dan ook, geen of onvoldoende middelen heeft om deze 
goederen zelf aan te schaffen. Uit het jaarverslag 2020 blijkt dat de Non-foodbank in dat jaar 26 
gezinnen uit de gemeente Zuidplas heeft geholpen (in 2019 waren dit er 22). Voor 2022 verwacht de 
Non-foodbank nog meer gezinnen uit Zuidplas te helpen. 
De Non-foodbank vraagt een subsidie aan van € 600 - € 1000 (afhankelijk van wat wij kunnen 
missen).  
 
Beoordeling 
De aanvraag van de Non-foodbank past binnen paragraaf 2.2.3 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022.  
Voor Zuidplas geldt dat in 2017 vier gezinnen gebruik hebben gemaakt van de Non-foodbank, in 2018 
waren dit er negen, in 2019 23 en in 2020 26. Voor 2022 verwacht de Non-foodbank weer een stijging 
in het aantal gezinnen.  
 
Advies 
Vorig jaar is € 620 toegekend, o.b.v. de cijfers van 2019 (23 gezinnen, ≈ € 27 per gezin). Door het 
groeiende gebruik door inwoners uit Zuidplas wordt voorgesteld de Stichting Non-foodbank Gouda en 
omstreken voor 2022 een subsidie te verlenen van € 700 ten behoeve van het ondersteunen van 
gezinnen met een minimum-inkomen uit de gemeente Zuidplas, o.b.v. de cijfers van 2020 (26 
gezinnen, ≈ € 27 per gezin). 
 
 
Stichting Cupcakes voor Kids 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.2.4 Verjaardagsactiviteiten voor kinderen in gezinnen met armoede- en schuldenproblematiek 

 
 
Aanvraag 
De Stichting Cupcakes voor Kids heeft tot doel om kinderen in de gemeente Zuidplas uit gezinnen 
met een krappe beurs (bijstandsniveau) te voorzien van een persoonlijke verjaardagstaart, 
uitdeelcupcakes voor op school, kaart, slinger en kadotasje. Totaalprijs per pakket: € 23,50. 
Stichting Cupcakes voor Kids verwacht in 2022 ± 80 kinderen in Zuidplas te voorzien van een pakket. 
De totale kosten zijn dan (80 x € 23,50 =) € 1.880 . 
Daarnaast geeft Stichting Cupcakes kinderen jaarlijks een Sinterklaasfeest, waar ze kunnen genieten 
van een onbezorgd feestje en een kadootje van Sinterklaas, totaalprijs voor het hele feest inclusief 
kado's: € 500. 
Om misbruik van de voorziening te voorkomen, werkt Cupcakes voor Kids samen met het CJG waar 
wordt gecontroleerd of de mensen die zich tot hen wenden, behoren tot de gezinnen met een krappe 
beurs. 
Stichting Cupcakes voor Kids vraagt voor 2022 een subsidie aan van € 2.380. 
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Beoordeling 
De aanvraag van Stichting Cupcakes voor Kids past binnen de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020, paragraaf 2.2.4 ‘Verjaardagsactiviteiten voor kinderen in 
gezinnen met armoede- en schuldenproblematiek’.  
Voor 2022 wordt voorgesteld om aan de Stichting Cupcakes voor Kids, net als in 2019 en 2020, voor 
de gevraagde financiële bijdrage te verlenen. 
 
Advies 
De Stichting Cupcakes voor Kids voor 2022 een subsidie van € 2.380 (conform het aangevraagde 
bedrag) te verlenen voor 80 Cupcakes Kidspakketten en het organiseren van een Sinterklaasfeest. 
 
 
 
Jeugd (2.3) 
 
Activiteitenclub Het Puntje Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 

 
 
Aanvraag 
Stichting A.C. het Puntje organiseert 4 maal per jaar een activiteit rondom landelijke feestdagen 
vakanties. A.C. het puntje vraagt subsidie aan voor de activiteiten Paastocht, Halloween Walk en 
Zomerplein en een Lampionnenoptocht. Het doel van de activiteiten is het samenbrengen van 
kinderen en ouders in Moerkapelle.  
Op de begroting voor 2022 wordt een tekort van € 4.902,90 geraamd.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van de Stichting A.C. het Puntje voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.5). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. 

 
Advies 
Stichting A.C. het Puntje voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve van de 
Paastocht, Halloween Walk, Zomerplein en Lampionnenoptocht. 
 
 
PKN Bethelgemeente i.v.m. Witte Tentweek Moordrecht 
 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 

 
 
 
 
 

Activiteiten Paastocht  Halloween 
Walk Zomerplein  Lampionnenopto

cht 
Totaal  

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 1x 1x 1x  1x 

- 

duur activiteit  6 uur 5  uur 8 uur  4 uur  - 
aantal deelnemers per keer 100 125 400  400 - 
deelnemer-uren 600 625 3200 1600 6025 = 30 punten  
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Aanvraag 
Het Witte Tentteam Moordrecht, ingesteld door de PKN Bethel gemeente, organiseert van 13 t/m 18 
augustus 2022 de Witte Tentweek. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd: 
huttenbouw, zeskamp en de fietstocht. De genoemde activiteiten hebben geen levensbeschouwelijk 
karakter en worden al jaren door zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen bezocht. De doelstelling 
van de middagactiviteiten is kinderen door sport- en spelactiviteiten laten samenwerken en -spelen. 
De doelstelling van de avondactiviteiten is de sociale samenhang in Moordrecht te bevorderen en om 
tieners tot een gezamenlijke teamprestatie te komen.  
In de begroting van 2022 wordt een exploitatietekort geraamd van € 466,83.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van het Witte Tentteam Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.5). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = 
€ 1.000 

 
 
 
 
 
 

 
Advies  
PKN Bethelgemeente voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.000 ten behoeve van de Witte 
Tentweek Moordrecht 
 
 
Stichting SafeWings  
 

 
Aanvraag 
SafeWings is een organisatie van en voor pleegouders. Zij werken in Zuid-Holland in verschillende 
gemeenten met meer dan 30 vrijwilligers en bereiken 250 pleegouders. Zij bieden een breed 
programma aan activiteiten voor pleegouders en pleegkinderen, zoals ontmoetingsavonden van 
pleegouders, themagerichte bijeenkomsten, leuke dagen voor pleegkinderen o.a. op een boerderij of 
rond een bepaald thema, training Ken je Kracht, inspiratieavonden, buddy’s en oppas.  
SafeWings streeft de volgende doelen/activiteiten na: 
• Ontmoeten en uitwisselingen tussen pleegouders.  
• Respijtzorg voor pleegouders.  
• Uitwisseling, lotgenotencontact en versterking van pleegkinderen.  
• Bewustwording van individuele kwetsbaarheden als pleegouder. 
• Trainen. Versterken en of aanleren van vaardigheden om langer, beter en vooral prettiger 

pleegouder te zijn en blijven.  
• Leren samenwerken in eigen netwerken en met andere pleegouders.  
• Ervaren pleegouders delen hun ervaring met startende pleegouders. 
Op de begroting voor 2022 wordt een tekort van € 3.000 geraamd. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting SafeWings voldoen voor een deel aan de bepalingen voor 
recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.5). In SafeWings kan een 
belangrijke partner gezien worden in het voorkomen van ´breakdowns´ (overplaatsen van kinderen 
naar een nieuw pleeggezin), en het bevorderen dat pleegouders langer pleegouder blijven.  
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten.  

Activiteiten Huttenbouw Zeskamp fietstocht Totaal 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 1x 1x 1x  - 

duur activiteit 4,25  uur 3,75  uur 3 uur  - 
aantal deelnemers per keer 130 100 120  - 
deelnemer-uren 552,50 375 360 1287,50 = 20 punten 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
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Aangezien SafeWings een extra kwetsbare doelgroep bedient, kunnen 20 extra punten worden 
toegekend. SafeWings werkt samen met pleegzorgaanbieders en gemeenten om doelen in het 
Sociaal Domein te behalen, namelijk de duurzame inzetbaarheid van pleegouders en het voorkomen 
van breakdowns (versterken van pleegzorg). Hiervoor kunnen 10 punten worden toegekend. Dit 
betekent een bedrag van 40 x € 50 = € 2.000.  
 

 
Advies  
Stichting SafeWings voor 2022 een subsidie te verlenen van € 2.000.  
 
  

Activiteiten pleegkindactiviteiten Pleegouder 
activiteiten Totaal 

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 10x 12x  - 

duur activiteit 5 uur 3 uur  - 
aantal deelnemers per keer 10 10  - 

deelnemer-uren 500 360 860 = 10 punten 
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Maatschappelijke Ondersteuning (2.4) en Gezondheid (2.5) 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) -  onderdeel 'Ondersteuning' 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.5 algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties) 

 
 
Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 4.921 (prijspeil 2022). De 
totale huisvestingskosten (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen € 7.092 voor 
2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. 
Voor alle accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de 
hieronderstaande onderdelen. 
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ontspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt 

verderop behandeld) 
2. Inspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.9 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt verderop 

behandeld). 
3. Ondersteuning, zie hieronder. 

In het kader van 'Ondersteuning' organiseert SAZ in 2022 de volgende activiteiten: 
• Belastingservice 
• Consulenten 
• Klusservice 
• Vervoer 
• Repaircafé (geen deelnemeruren aan te geven) 
• Nieuwe n.t.b. activiteit (geen deelnemeruren aan te geven) 
SAZ vraagt hiervoor € 4.870 aan (= totale exploitatietekort op bovengenoemde activiteiten) 

 
Beoordeling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op basis van het aantal deelnemer-uren bij is de maximaal te verlenen bijdrage voor SAZ-
Ondersteuning: 30 punten x € 50/punt = € 1.500. 
Verder zijn er nog punten toegekend voor het bereiken van een extra kwetsbare doelgroep (maximaal 
10 punten), de mate waarop de activiteit is gericht op een inclusieve samenleving (maximaal 10 
punten), de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van 
door de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein (maximaal 10 
punten) en de noodzaak van het maken van extra kosten die met de aard van de activiteit 
samenhangen (maximaal 40 punten) als tegemoetkoming in de kosten voor de huisvesting, totaal 70 
punten extra = € 3.500. 

Activiteit 'Ondersteuning' belasting- 
service 

klus-
service vervoer consulenten Totaal 

frequentie      - 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 100 450 4000 100  - 

duur activiteit 1 uur 0,75 uur 0,75 uur 2 uur  - 
aantal deelnemers per keer 1 1 1 1  - 

deelnemer-uren 100 338 3000 200 4638 = 
30 punten 
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Samen met de € 1.500 op basis van deelnemeruren kan aan SAZ voor 'Ondersteuning' totaal 
maximaal € 5.000 worden verleend. 
Op basis van artikel 4, lid 4 van paragraaf 1.2 (algemene bepalingen activiteitensubsidies) van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en maatschappelijk Domein geldt dat er nooit meer subsidie 
wordt verleend dan aangevraagd. 
 
Advies 
Het subsidiebedrag aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2022 voor hun activiteiten in het kader 
van 'Ondersteuning' een subsidie te verlenen van € 4.870. 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) - onderdeel 'Ontspanning'  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 4.921 (prijspeil 2022). De 
totale huisvestingskosten (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen € 7.092 voor 
2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. 
Voor alle accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de 
hieronderstaande onderdelen. 
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ondersteuning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.5 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, zie 

hierboven) 
2. Inspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.9 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt verderop 

behandeld). 
3. Ontspanning, zie hieronder. 

In het kader van 'Ontspanning' organiseert SAZ de volgende activiteiten: 
• Bridge 
• Klaverjassen 
• Breicafé 
• Spellen 
• Fotografie 
• Uitgaan (geen deelnemeruren aan te geven) 
• Vrouwen van Zuidplas (voortzetting activiteiten voormalige NBvP/Vrouwen van Nu, geen 

opgave deelnemergegevens) 
• Nieuwe activiteit n.t.b. (geen deelnemeruren aan te geven) 

Hiervoor vraagt SAZ € 3.605 (= totale exploitatietekort op bovengenoemde activiteiten)  
 
Beoordeling 
De activiteiten in het kader van SAZ-ontspanning voldoen aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren bij 'Ontspanning' is de maximaal te verlenen bijdrage 30 
punten x € 50/punt = € 1.500: 
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Voor de activiteit 'uitgaan', 'nieuwe activiteit' en de activiteiten van de opgeheven Nieuwerkerkse 
afdeling van NBvP/Vrouwen van Nu kunnen niet apart punten worden toegekend omdat deze 
activiteiten niet subsidiabel zijn en/of omdat er geen deelnemeruren/tijdsduur/frequentie is 
opgegeven). 
In totaal kunnen maximaal 30 punten worden toegekend (= € 1.500).  
Verder zijn er nog punten toe te kennen voor de noodzaak van het maken van extra kosten die met 
de aard van de activiteit samenhangen (maximaal 40 punten), als tegemoetkoming in de kosten voor 
de huisvesting. 
Totaal kunnen 70 punten worden gegeven à € 50/punt, wat resulteert in een maximale subsidie voor 
het onderdeel 'Ontspanning' van € 3.500. 
 
Advies 
Het subsidiebedrag aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2021 voor hun activiteiten in het kader 
van 'Ontspanning' een subsidie te verlenen van € 3.500. 
 
 
Stichting UitBus Plús Zuidplas 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Stichting UitBus Plús is een initiatief dat in 2015 is gestart om senioren uit alle dorpen van de 
Gemeente Zuidplas begeleiding te bieden bij uitstapjes, die door UitBus Plús worden georganiseerd. 
Er is een uitgebreid programma met meerdere uitstapjes per week. Senioren die meerijden betalen 
een bijdrage aan de uitstapjes, deze is kostprijsdekkend voor de variabele kosten van het uitstapje. 
Vaste kosten van de bus en overheadkosten (bestuurs- en administratiekosten, PR e.d.) zijn niet in 
de ritprijs meegenomen. 
Eind 2016 is een nieuwe bus aangeschaft, via het Nationaal Ouderenfonds gesponsord door het 
fonds van de VSB-bank. Intussen wordt jaarlijks wel een bedrag gereserveerd als 'afschrijving' van 
deze bus uit 2016, om op termijn zelf weer een nieuwe bus te kunnen aanschaffen. 
Door corona zijn er ook in 2021 veel minder uitjes gemaakt dan gepland. Er wordt vanuit gegaan, dat 
dit in 2022 niet meer (in deze mate) het geval zal zij, wel heeft de sterk hogere dieselprijs een 
negatieve invloed op de begroting van de stichting. 
Positief effect van de corona-situatie en het feit dat er veel minder uitjes waren, is dat er veel minder 
kilometers zijn gereden zijn in 2020 en 2021 en de aanschaf van een volgende bus vermoedelijk nog 
een jaar kan worden opgeschoven. 
De UitBus Plús is zeer actief in het bereiken van de meest kwetsbare ouderen, plannen de uitjes zó 
dat deze vrijwel allemaal 'rollatorgeschikt' zijn. Hierdoor kunnen ouderen die er alleen minder goed op 
uit kunnen/durven gaan, weer deelnemen aan het maatschappelijk leven. 
Door veel samen te werken met de Stichting Zuidplas Helpt, wordt ook de doelgroep met een 
minimuminkomen met nadruk betrokken.  

Activiteit 
'Ontspanning' Bridge Klaverjasse

n 
Breicafé Spelle

n 
Fotografi
e Totaal 

frequentie 1x/week 1x/week 
1x/week 1x/wee

k 
wekelijks  - 

aantal malen per jaar 

dat  

deze activiteit 

plaatsvindt 

50x/jaar 48x/jaar 50x/jaar 
48x/jaa

r 
28x/jaar  - 

duur activiteit 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur  - 

aantal deelnemers per 

keer 
32 30 40 30 10  - 

deelnemer-uren 3200 2880 4000 2880 560  13520 = 
 30 punten 
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Er is daarnaast samenwerking met vele andere organisaties binnen Zuidplas, zoals Welzijn Zuidplas, 
de verschillende ouderenbonden, Swanla, Op Moer, Z-Uitmarkt, Golfbaan Hitland, lokale horeca. 
• UitBus Plús begroot voor 2022 € 14.000 aan inkomsten (contributie leden € 3.500, sponsoring en giften 

€ 2.500 en de bijdragen in de vaste kosten uit ritopbrengst € 8.000).  
• De uitgaven voor 2022 begroot UitBus Plús op € 20.300 (lease bus en onderhoudskosten € 9.000, PR 

en overige kosten € 5.300; reservering voor de nieuwe bus: € 6.000).  
Het begrote tekort is € 6.300 (= € 14.000 - € 20.300). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Beoordeling 
De aanvraag van Stichting UitBus Plus voldoet aan de bepalingen voor deelnamebevorderende 
activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximale te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/ punt = 
€ 1.500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten); 
• de mate waarin de activiteit een 'inclusieve samenleving' bewerkstelligt/gericht is op integratie van 

doelgroepen van inwoners in de lokale samenleving als geheel (maximaal 10 punten). 
• de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van door 

de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein (maximaal 10 
punten). 

Gezien het zeer grote aantal deelnemeruren van de UitBus Plús wordt voorgesteld daadwerkelijk op 
alle onderdelen de maximale puntenaantallen toe te kennen. 
In totaal kunnen op grond van bovenstaande argumenten maximaal 60 punten worden toegekend  
(= € 3.000). 
Tenslotte kunnen er nog punten worden toegekend als de noodzaak bestaat van het maken van extra 
kosten die met de aard van de activiteit samenhangen (maximaal 40 punten = € 2.000), voorgesteld 
wordt om dit maximum ook toe te kennen, gezien de problemen van de stichting in de huidige 
coronatijd. 
De subsidiabele kosten van de stichting (= alles behalve de bus zelf) bedragen € 5.300. Om deze te 
dekken zouden er in totaal 106 punten moeten worden verleend, het maximum aantal is echter 100). 
 
Advies 
De Stichting UitBus55Plus een activiteitensubsidie voor 2022 te verlenen van € 5.000 voor de 
uitvoering van hun activiteitenprogramma.  
 
 
Parento Thuiszorg BV 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
Parento Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie in de gemeente Zuidplas, die ook welzijnsactiviteiten 
organiseert. Parento vraagt net als in voorgaande jaren voor 2022 een bijdrage aan voor de 
wijklunches, die deze organisatie organiseert in de verschillende dorpen in Zuidplas. 
Voor 2021 is het de bedoeling om 40 lunches te organiseren (5x in Oud Verlaat, 10x in Zevenhuizen, 
10x in Moordrecht en 10x in Nieuwerkerk aan den IJssel.  

Activiteit uitstapjes volgens het programma 
frequentie 7x/week 

aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt 350 

duur activiteit 8 uur (gemiddeld) 

aantal deelnemers of bezoekers uit Zuidplas 6 (gemiddelde bezetting van de bus per uitje) 

deelnemer-uren 16800 = 30 punten 
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Doelstelling van de wijklunch is het bevorderen van sociale samenhang in de wijk en het 
aanmoedigen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. De wijklunches vinden plaats op 
(goed bereikbare) locaties waar veel ouderen in de buurt wonen. Parento constateert vanuit haar 
werkzaamheden in de thuiszorg dat mensen die alleen zijn niet altijd gemotiveerd zijn om te eten/dat 
een maaltijd bereiden veel moeite kost. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om op de 
juiste tijden te eten. Het niet regelmatig eten heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen en de 
betrokkenheid bij activiteiten/deelname aan de maatschappij neemt af. 
Er is ook een thema per lunch waarover mensen hun eigen ervaringen kunnen uitwisselen. 
Voor 2022 vraagt Parento een subsidie aan van € 2.650. Dit betreft € 1.250 voor de 
accommodatiekosten en € 1.400 voor coördinatie + PR.  
Volgens Parento nemen gemiddeld over heel Zuidplas per lunch 30 mensen deel. 
 
Beoordeling 
De activiteit 'Wijklunch' van Parento voldoet aan de bepalingen voor deelnamebevorderende 

activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 20 punten x  
€ 50/punt = € 1.000. 
 
 
 

Advies 
Parento BV voor 2022 een subsidie van € 1.000 te verlenen voor de activiteit 'Wijklunch'. 
 
 
De Zonnebloem, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2022 een subsidie van € 2.020 voor tweetal 
activiteiten:  
1. Spido-boottocht met high tea 
2. Theatervoorstelling in het Isalatheater in Capelle aan den IJssel, 
beide voor ± 55 gasten (zoals dat bij De Zonnebloem heet). 
De kosten van de twee activiteiten bedragen in totaal € 4.624,50, waarvan € 1.924,50 door de gasten 
en via giften/sponsoren wordt bekostigd. Het tekort van € 2.700 wordt met name veroorzaakt door de 
(meer)kosten voor de -bij een dergelijke uitgaansdag onmisbare- meereizende begeleiders. 
 
Beoordeling 
De activiteit van De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel voldoet aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = 
€ 500. 
Daarnaast kunnen er voor 
deze activiteit nog punten 
worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een 

extra kwetsbare doelgroep 
wordt bereikt (maximaal 10 
punten); 

• als tegemoetkoming in de 
extra hoge kosten, 
noodzakelijk voor het 

Activiteit Wijklunch 
frequentie 1x/maand 

aantal malen per jaar dat deze activiteit 

plaatsvindt 
35x/jaar 

duur activiteit 2 uur 

gemiddeld aantal deelnemers per keer 30 

deelnemer-uren 2.100 =  20 punten 

Activiteit Spido-boottocht 
met high tea 

Theater-
voorstelling 

Totaal 

frequentie 1x/jaar 1x/jaar  

aantal malen per jaar dat 

deze activiteit plaatsvindt 

1 
1 

 

duur activiteit 5 uur 5 uur  

aantal deelnemers per keer 55 55  

deelnemer-uren 275 275 550 = 10 
punten 



 

 42  

slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de 
kosten van de begeleidende 20 vrijwilligers (maximaal 40 punten). 

In totaal kunnen maximaal 60 punten worden toegekend (= € 3.000). De Zonnebloem Nieuwerkerk 
aan den IJssel vraagt € 2.700. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2022 een subsidie te verlenen van € 2.700 voor het 
organiseren van de boottocht en het bezoek van een theatervoorstelling. 
 
 
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) uit Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2022 
een subsidie aan voor een tweetal activiteiten binnen een breder activiteitenaanbod, te weten de 
themamiddagen en de spellenmiddagen.  
• Themamiddagen: een tiental middagen waarbij onderwerpen worden besproken die senioren ter 

harte gaan, met als doel: saamhorigheid en kennis, en met beoogd resultaat: zorgen dat ouderen 
niet in een isolement komen te leven, kosten totaal, € 2.300, gevraagde subsidie € 1.150. 

• Spellen-middagen: doel: saamhorigheid en speelplezier, en met beoogd resultaat: zorgen dat 
ouderen niet in een isolement komen te leven, totale kosten € 1.300, gevraagde subsidie € 550. 

Totale subsidieaanvraag: € 1.700. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de PCOB voldoen aan de 
bepalingen voor deelnamebevorderende  
activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de 
maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x 
€ 50/punt =  € 1.500. 
 
Advies 
Aan de Protestants Christelijke Ouderenbond 
(PCOB) Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2022 een 
subsidie te verlenen van € 1.000 voor de activiteiten themamiddagen, spellenmiddagen en de 'Cursus 
Creatief'. 
 
 
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De KBO-afdeling heeft als doelstelling "Het bevorderen van activiteiten die het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van de ouderen beogen, mede op het gebied van goede ontspanning en 
vrijetijdsbesteding". De KBO organiseert ten minste het volgende zevental activiteiten in 2022: 
 

Activiteit thema-
middagen 

spellen-
middagen totaal 

frequentie 1x/maand 1x/maand  - 

aantal malen per jaar 

dat deze activiteit 

plaatsvindt 

10 12  - 

duur activiteit 3 uur 3 uur  - 

aantal deelnemers of 

bezoekers uit Zuidplas 
110 25  - 

deelnemer- 
uren 3300 900 4200 = 30 

punten 
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1. High tea met introducees 
2. ALV en Chinese maaltijd met introducees 
3. Kerstmaaltijd met lezing 
4. Activiteitenmiddagen (spellen, sjoelen, kaarten); 
5. Filmmiddag; 
6. Reisjes; 
7. Lezingen. 
De totale kosten van deze activiteiten zijn begroot op € 3.240 (waarvan € 1.925 cateringskosten 
betreft), de totale inkomsten op € 1.315. Het begrote exploitatietekort komt op € 1.925 
(= subsidieaanvraag). 
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen (grotendeels) aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.6).  

 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x 
€ 50/punt =  € 1.000. 
 
Advies 
De afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) een subsidie te 
verlenen van € 1.000. 
 
 
Ouderensoos Moordrecht  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Ouderensoos in Moordrecht organiseert wekelijks in de ruimte naast de voormalige 
brandweerkazerne in Moordrecht, soosactiviteiten (3x per week: biljart-/kaart-/handwerk-/bingo-
middag) en ouderengym (Beter Bewegen, o.l.v. professionele docente). De Ouderensoos wil 
"ouderen in Moordrecht activiteiten bieden zodat ze kunnen deelnemen in de samenleving en niet in 
een sociaal isolement terecht komen. Met de gym willen ze ook bijdragen aan een betere conditie van 
de deelnemende ouderen. Door actief te blijven, blijven de ouderen meer zelfredzaam". 
De ouderensoos heeft de kosten voor 2022 begroot op € 5.405 en de inkomsten op € 3.900. Er is 
daarmee een exploitatietekort begroot van € 1.505 (= subsidieaanvraag). 
 
 
 
 

Activiteit 
1.High tea 
met 
introducées 

2. ALV en 
Chinese 
maaltijd 

3. Kerst-
maaltijd 
+ lezing 

4. 
Activiteiten-
middag 

5. 
Film- 
middag 

6. 
Reisjes 

7. 
Lezingen 

totaal 

frequentie 1x/jaar 1x/jaar 1x/jaar 1x/maand 2x/jaar 2x/jaar 4x/jaar  - 

aantal malen per jaar 

dat deze activiteit 

plaatsvindt 

1 1 1 12 2 2 2  - 

duur activiteit 3 uur 4,5 4,5 uur 3 uur 3 uur 6 uur 3,5  - 

aantal deelnemers of 

bezoekers uit Zuidplas 
35 55 50 22 25 20 25  - 

deelnemer-uren 105 247,5 225 720 150 240 175 1862,5 =  
20 punten 
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Beoordeling 
De activiteiten van de Ouderensoos voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende 
activiteiten doelgroepen (2.4.6).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. 
 
Advies 
Het advies is om aan de Ouderensoos Moordrecht voor 2022 voor hun activiteitenprogramma een 
subsidie te verlenen van € 1.500. 
 
 
De Zonnebloem Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Zonnebloem Moordrecht heeft als doelstelling: "de gasten met een fysieke beperking wat 
gezellige dagen in het jaar bieden" (degenen voor wie de activiteiten worden georganiseerd worden 
door De Zonnebloem met 'gasten' aangeduid en deze groep bestaat over het algemeen uit ouderen 
met een beperking, al worden jongeren met een fysieke beperking zeker niet uitgesloten als zij willen 
deelnemen). 
De Zonnebloem Moordrecht heeft ook voor 2022 weer een jaarprogramma, bestaande uit diverse 
onderdelen: het bezoekwerk, bijeenkomsten en/of uitjes (nieuwjaarsreceptie, 'historische vereniging', 
crea-bea, dagje uit, Oudhollandse spelletjes, Sinterklaasmiddag, high tea, bingo). 
De Zonnebloem Moordrecht vraagt jaarlijks subsidie aan voor het verschil tussen begrote inkomsten 
(€ 1.505) en begrote uitgaven (€ 4.200, waarvan ± € 2.200 subsidiabele kosten), voor 2022 bedraagt 
het begrote tekort dus € 2.695. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Zonnebloem 
Moordrecht voldoen aan de 
bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.6).  
Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen 
bijdrage 20 punten x  
€ 50/punt = € 1.000. 
 
Advies 
De Zonnebloem Moordrecht voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.000. 
 
 
 
 

 Beter 
Bewegen 

Soos-
activiteiten Totaal 

frequentie 1x/week 1x/week  - 

aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt 52x/jaar 52x/jaar  - 

duur activiteit 1,5 uur 1,5 uur  - 

aantal deelnemers per keer 25 25  - 

deelnemer-uren 1950 1950  3900=30 punten 

Activiteit alle tezamen 
frequentie ± 1 à 1,5x /maand 

aantal malen per jaar dat deze activiteit 

plaatsvindt 
9 keer 

duur activiteit 4 uur (dagdeel) 

aantal deelnemers per keer 
50-70 (60 

gemiddeld) 

deelnemer-uren 2.160 = 20 punten 
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Senioren Activiteiten en Reizen (SAR) Zevenhuizen & Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen & Moerkapelle (SAR) doet een subsidieaanvraag voor 
het jaarlijks activiteitenprogramma. Dit activiteitenprogramma bestaat (voornamelijk) uit: wekelijkse 
soos-/spelmiddag, tweewekelijkse bingomiddag, tweewekelijkse fietstocht (zomermaanden), 
tweewekelijks jeu-de-boulesmiddag (zomermaanden) wekelijks zwemmen, wekelijks gymnastiek, 
diverse dagreisjes en jaarlijks een weekreis, hulp bij belastingaangifte en 10x per jaar een 
nieuwsbrief. SAR heeft vijf vaste vrijwilligers en daarnaast nog 12 vrijwilligers 'op afroep'.  
SAR begroot voor 2022 een totaal aan kosten van € 2.485 en € 2.500 aan baten (waaronder de 
subsidie van de gemeente Zuidplas à € 1.5007. De begroting sluit met een klein overschot van € 15. 
SAR rekent zelf voor alle activiteiten tezamen met: 3 middagen/week à 4 uur/middag met 70 à 80 
deelnemers. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van SAR voldoen aan de 
bepalingen voor deelnamebevorderende 
activiteiten doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de 
maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x  
€ 50/punt = € 1.500. 
 
Advies 
Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen 
& Moerkapelle voor 2022 voor het totale activiteitenprogramma een subsidie te verlenen van € 1.500. 
 
 
De Klup (Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Klup (formeel: Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland) biedt vrijetijdsbesteding voor die 
groepen in de samenleving die moeite hebben om dit zelf te organiseren. Van oudsher is De Klup 
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Mede door de 
maatschappelijke verschuivingen is deze groep inmiddels verbreed tot alle mensen met een zekere 
kwetsbaarheid. De Klup biedt de volgende activiteiten aan: 
 
 

 
7  In het aangevraagde subsidiebedrag zijn ook de rentebaten opgenomen vanuit het legaat Hueck Stock. Voor 

dit legaat is bepaald (brief 15 september 1958) dat de rentebaten (inmiddels jaarlijks ± € 210) ten bate 

moeten komen aan "de ouden van dagen in uw gemeente [Zevenhuizen] die - zonder onderscheid van 
godsdienst of politieke richting daarvoor naar uw mening in aanmerking komen". De gemeente 

Zevenhuizen(-Moerkapelle) keerde de rentebaten van het legaat altijd apart uit aan de ANBO Zevenhuizen-

Moerkapelle (per 2016: SAR). De gemeente Zuidplas heeft de ANBO (inmiddels SAR) per 2010 gevraagd de 

inkomsten van het legaat als onderdeel van de totale subsidie aan te vragen, want de opbrengsten van het 

legaat zijn opgenomen in het subsidieplafond voor 'deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen'. 

Activiteit alle tezamen 
frequentie wekelijks (3x) 

aantal malen per jaar dat deze activiteit 

plaatsvindt 
50 x 3 = 150 

duur activiteit 4 uur 

aantal deelnemers per keer 70 (gemiddeld) 

deelnemer-uren 42.000 = 30 
punten 
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• vrijetijdsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten, waaronder wekelijkse sport-  en 
soosactiviteiten, recreatieve cursussen, ontmoeting en daguitstapjes; 

• SamSam: activiteiten, begeleiding en dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke 
beperking, de dagelijkse eetcafés zijn een belangrijk onderdeel van het activiteitenaanbod; 

• naschoolse opvang en vakantieopvang voor kinderen en jongeren met een (lichte) verstandelijke 
beperking 

• in de zomermaanden: aanbod van vakantiereizen en vakantiedagactiviteiten voor de doelgroep; 
• beheer van twee eigen centra: SamSam aan de Bleulandweg te Gouda en De Kluphoeve aan de 

Bloemendaalseweg te Gouda. 
De Klup zet zich in voor het vergroten van de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk 
verkeer, het verhogen van de maatschappelijke inzet van de doelgroep en draagt bij aan het een 
veilig sociaal klimaat en het bevorderen van sociale samenhang. 
Vanuit Zuidplas zijn er 15 actieve vrijwilligers verbonden aan De Klup. 
Inwoners uit Zuidplas bezoeken de diverse activiteiten op de locaties in Gouda: 
In totaal nemen er 101x inwoners van Zuidplas deel aan de activiteiten van De Klup: 
 

  Sport-
instuif 

Zwem-
klup 

Do-
avond 

Vrijdag-
soos 

ZO 
Klup Disko 

Open 
op 
Zondag 

Inci-
dentele 
activi-
teiten 

Cur-
sus- 
sen 

Zomer-
progr. 

Eet-
café totaal 

Aantal keer 
per jaar dat 
activiteit 
plaatsvindt 

42 42 22 42 42 12 12 10 8 10 200  

Aantal deel-
nemers uit 
Zuidplas 

5 3 3 3 0 15 20 20 10 20 2 101 

Duur van de 
activiteit per 
keer 

2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 3  

Totaal 420 252 132 378 0 360 480 600 160 800 1200 4782 
= 30 punten 

 
De Klup kent voor 2022 een totale begroting van € 975.878 (voor de hele regio). Gemeentesubsidies 
vormen hierbinnen € 400.000 van de begrote inkomsten: € 366.500 vanuit de gemeente Gouda en  
€ 33.500 vanuit de regiogemeenten. Voor de gemeente Zuidplas begroot De Klup € 6.000 aan 
inkomsten (= subsidieaanvraag 2022). 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Klup voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximale te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten); 
• als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit 

geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de kosten van de begeleidende 
professionals (maximaal 40 punten). 

In totaal kunnen maximaal 80 punten worden toegekend (= € 4.000). 
 
Advies 
De Klup een subsidie te verlenen voor 2022 voor (de deelname van inwoners van Zuidplas aan) de 
algemene activiteiten en voor de 'Klup Nieuwerkerk aan den IJssel' van € 4.000. 
 
 
Stichting Vier het Leven 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 



 

 47  

Aanvraag 
De Stichting Vier het Leven is een landelijke stichting die zich ten doel stelt het sociaal isolement 
onder ouderen te beperken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de vorm van 
(door vrijwilligers volledig begeleide) film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen. 
In 2010 is Vier het Leven op eigen kosten gestart met een activiteitenaanbod in Zuidplas, eerst in 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht en in 2011 uitgebreid tot alle dorpen van de gemeente. 
Deelnemers zijn zeer enthousiast over Vier het Leven en voelen zich echt uit een sociaal isolement 
gehaald. Zij hopen op voortzetting van de activiteiten van Vier het Leven. Ook de ouderenadviseurs 
zien positieve resultaten van de activiteiten van Vier het Leven tot nu toe. 
Een onderzoek van MOvisie heeft aangetoond dat deelname aan sociaal-culturele activiteiten één 
van de beste manieren is om iets te doen aan gevoelens van eenzaamheid en om mensen weer in 
verbinding met anderen te brengen. 
De kosten van de uitgaansavonden zijn in principe voor de deelnemende oudere zelf (vervoer, kosten 
toegangskaarten en een consumptie). Vier het Leven heeft daarnaast organisatiekosten en de kosten 
van de begeleidende vrijwilligers. 
Vier het Leven vraagt van de gemeente Zuidplas voor 2022 een bijdrage van € 3.200. Vier het Leven 
schrijft: "Voor projectjaar 2022 hebben we op basis van ervaringscijfers van voorgaande jaren in het 
programmagebied Zuidplas + Capelle aan den IJssel als doel om 150 contactmomenten/ 
aanmeldingen van ouderen voor onze activiteiten te realiseren. Specifiek uit gemeente Zuidplas 
werken we toe naar 50 aanmeldingen. We organiseren deze activiteiten met inzet van een 
vrijwilligersteam, bestaande uit 19 vrijwilligers". 
De totale kosten voor het programma voor deelnemers van de gemeente Zuidplas voor 2022 zijn 
begroot op € 11.800. Naast de deelnemerbijdrages en een subsidie van de gemeente Zuidplas vraagt 
Vier het Leven ook aan andere partijen om een bijdrage in de kosten, via fondsen, donaties e.d., ook 
uit het lokale en regionale bedrijfsleven. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Vier het Leven 
voldoen aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-
uren is de maximaal te verlenen 
bijdrage 10 punten x € 50/punt = 
€ 500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het bewerkstelligen van een 'inclusieve samenleving': kwetsbare ouderen kunnen op deze 

manier juist (weer) naar reguliere bezoeken/(avond)voorstellingen aan algemene culturele 
instellingen als schouwburgen, musea en bioscopen (blijven) gaan (maximaal 10 punten). 

• als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit 
geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de kosten van de begeleidende  
vrijwilligers (maximaal 40 punten). 

• samenwerking met andere instellingen - theaters in de regio, Welzijn Zuidplas (ouderenadviseurs, 
VIP), SVO+PCOB+KBO, bibliotheek, vervoer (landelijke MuseumPlusBus), zorginstellingen in 
Zuidplas: maximaal 10 punten. 

In totaal kunnen maximaal 70 punten worden toegekend (= € 3.500). Vier het Leven vraagt 
€ 3.200. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
Stichting Vier het Leven voor hun programma in 2021 een subsidie te verlenen van € 3.200. 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteit begeleid 
theaterbezoek e.d. 

frequentie 1 à 2x/week 

aantal malen per jaar dat deze activiteit 

plaatsvindt 
60 

duur activiteit 4,5 uur 

aantal deelnemers per keer 2  

deelnemer-uren 540 = 10 punten 
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Stichting WeZoDo (Welzijn & Zorg voor Doven) Zuid-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.6 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 

 
 
Aanvraag 
De Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland (te Zoetermeer) zet zich in voor de 
belangenbehartiging en vrijetijdsbesteding/maatschappelijke participatie van dove mensen (auditief 
beperkten). Auditief beperkten hebben binnen de horende wereld als gevolg van 
communicatieproblemen geen of weinig sociale contacten en dat maakt het voor hen weinig 
zinvol/interessant om binnen de eigen gemeente deel te nemen aan allerlei activiteiten (sport, 
ontspanning, educatie, etc.).  
 
WeZoDo organiseert daarom gedurende het jaar verschillende soorten activiteiten voor deze 
doelgroep, voor 2022 zijn er 21 soorten activiteiten gepland.  
De ervaring leert dat 
enkele inwoners van 
Zuidplas aan een 
zevental soorten 
activiteiten regelmatig 
deelnemen, zie 
schema hiernaast. 
WeZoDo vraagt voor 2022 aan alle gemeenten waaruit deelnemers komen een financiële bijdrage, 
aan de gemeente Zuidplas wordt € 750 gevraagd.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van WeZoDo voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 5 punten x € 50/punt = 
€ 250.  
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend voor het gegeven dat een 
extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten à 50/punt = € 500) 
 
Advies 
De Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland voor 2022 een subsidie te verlenen van 
€ 750 voor het deel van hun activiteitenprogramma dat ten goede komt aan inwoners van Zuidplas. 
 
 
Stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen Nieuwerkerk aan den IJssel (SVO) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.7 algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen met een beperking' 

 
 
Aanvraag 
De stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen (SVO) is een overkoepelende 
belangenorganisatie voor ouderen in Zuidplas. Het SVO vertegenwoordigt zowel ouderen vanuit de 
verschillende ouderenbonden/-organisaties als ook ouderen die niet bij een bond/organisatie zijn 
aangesloten. 
Het SVO is daarnaast vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. 
Het SVO vraagt voor 2022 een subsidie aan van € 1.250. De voor 2022 begrote kosten behelzen 
bestuur-/secretariaats-/administratiekosten en PR). 
 
 

10 activiteiten bezocht door inwoners uit Zuidplas alle activiteiten  
gemiddelde frequentie 1,5x/mnd 
totaal aantal malen per jaar dat de activiteiten op jaarbasis  plaatsvinden 29 
gemiddelde duur per activiteit 6 uren 
gemiddeld aantal deelnemers of bezoekers uit Zuidplas 1,5 
totaal aantal deelnemer-uren in 2022 261 = 5 punten 
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Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.7 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal Domein en het gaat om subsidiabele kosten. 
Volgens de algemene bepalingen (2.4.3) geldt voor het bepalen van het subsidiebedrag een 
puntensysteem, waarop de aanvraag van het SVO als volgt scoort: 
 

te scoren onderdeel aantal punten 
a. bereik van de activiteit (§ 2.4.7, artikel 4) 20 

b. extra kwetsbare doelgroep? 0 

c. activiteit bewerkstelligt inclusieve samenleving? 10 

d. samenwerking met andere instellingen 10 

e. noodzaak extra kosten? 0 

totaal 40 
 
Wanneer de score van 40 punten wordt vermenigvuldigd met het normbedrag per punt, resulteert dit 
in een subsidiebedrag van maximaal € 2.000. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
Stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen voor 2022 een subsidie te verlenen van 
€ 1.250. 
 
 
Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.7 algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen met een beperking' 

 
 
Aanvraag 
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) is een belangenbehartigende organisatie 
voor mensen met een beperking in de gemeente Zuidplas (en Waddinxveen). De activiteiten het 
platform bestaan uit:  
1. Voorlichting, informatievoorziening en ondersteuning doelgroep, d.m.v. themabijeenkomsten, website, 

social media, nieuwsbrief, folder, persoonlijk advies en lotgenotencontact via contactpunten in de 
verschillende dorpen alsmede het project Gehandicapten lnformatieProject Scholen (GIPS). 

2. Onderhouden van contacten met de doelgroep, bestuursvergaderingen en overleggen met 
organisaties zoals de Adviesraad Zuidplas, gemeente Zuidplas, RNOG, Regionale Reumavereniging, 
Stichting ZO!, leder(in), politieke partijen en overige organisaties die actief en ondersteunend de 
belangen behartigen van onze doelgroep. 

3. Actief werken aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van PGCZ en de doelgroep, 
bijvoorbeeld door lidmaatschap van landelijke informatieplatforms en het volgen van relevante wet- en 
regelgeving. 

4. Zuidplas in beweging; organiseren van overleg tussen verschillende, hetzelfde doel nastrevende, 
organisaties met als doel in samenwerking meer mensen met een beperking aan het bewegen te 
krijgen. Naar aanleiding van dit overleg willen we in samenwerking een kennismakingsevenement 
organiseren waar mensen kennis kunnen maken met de verschillende mogelijkheden qua 
beweegactiviteiten. 

 
Voor 2022 vraagt het PGCZ een subsidie aan voor de onderdelen 1 t/m 3, van in totaal € 2.522,50 
 
Beoordeling 
De activiteiten 1 t/m 3 voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.7 van de Uitvoeringsregeling 
Subsidies Sociaal Domein en het gaat om subsidiabele kosten. 
Volgens de algemene bepalingen (2.4.3) geldt voor het bepalen van het subsidiebedrag een 
puntensysteem, waarop de aanvraag van het PGCZ als volgt scoort: 
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te scoren onderdeel aantal punten 
a. bereik van de activiteit (§ 2.4.7, artikel 4) 20 

b. extra kwetsbare doelgroep? 10 

c. activiteit bewerkstelligt inclusieve 

samenleving? 
10 

d. samenwerking met andere instellingen 10 

e. noodzaak extra kosten? 0 

totaal 50 
 
Wanneer de score van 50 punten wordt vermenigvuldigd met het normbedrag per punt, resulteert dit 
in een subsidiebedrag van maximaal € 2.500. 
 
Advies 
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken voor 2022 een subsidie te verlenen van 
€ 2.500 voor hun activiteiten 'algemene belangenbehartiging voor de doelgroep mensen met een 
beperking'. 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.9 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  

 
 
Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 4.921 (prijspeil 2022). De 
totale huisvestingskosten (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen € 7.092 voor 
2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. 
Voor alle accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de 
hieronderstaande onderdelen. 
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ondersteuning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.5 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, is in het 

voorgaande behandeld) 
2. Ontspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, is in het 

voorgaande behandeld) 
3. Inspanning, in dit kader organiseert SAZ in 2021 de volgende activiteiten: 

• Bewegen op muziek; 
• Fitness;   
• Yoga; 
• Fysiogym (voor mensen met reuma) 
• Hydrotherapie (voor mensen met reuma). 

De SAZ vraagt hiervoor € 9.131 subsidie aan = totale exploitatietekort op bovengenoemde 
activiteiten). 
 
Beoordeling 
De activiteiten van SAZ voldoen aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen (2.4.9). 
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• Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x 
€ 50/punt = € 1.500. 

• Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend als tegemoetkoming in de 
extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de 'kosten 
voor instructie bij gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen'. Hiervoor kunnen 
maximaal 40 punten = € 2.000 worden verleend. 
De bewegingsactiviteiten van SAZ hebben bij elkaar 5.614 deelnemeruren, dit zijn veel meer 
(2.613) deelnemeruren dan het maximumaantal (3.001) waarvoor standaard punten kunnen 
worden toegekend. Het is dus reëel om aan extra punten het maximale aantal (40) toe te kennen. 

• Tenslotte kan er op basis van artikel 4 van paragraaf 2.4.9 nog een aanvullende subsidie worden 
verleend, als tegemoetkoming in het exploitatietekort op de hydrotherapie (waarbij extra verwarmd 
zwembadwater en speciale instructie nodig is: tezamen € 8.435), naast de puntensubsidie van 
€ 3.500. 
Om het totale tekort exploitatietekort op de activiteiten 'Inspanning' te dekken, is nog een 
aanvulling nodig van € 5.631. 

In totaal kan aan SAZ voor het onderdeel 'inspanning' een subsidie worden verleend van maximaal 
€ 9.131. 
 
Advies 
Aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2021 voor hun activiteiten in het kader van 'Ondersteuning' 
een subsidie te verlenen van € 9.131. 
 
 
VOF Het Yogahuis - Yoga voor Reumapatiënten 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.9 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  

 
 
Aanvraag 
VOF Het Yogahuis biedt 'yoga voor reumapatiënten' aan, dit is een voortzetting van de yogalessen 
die tot en met 2017 onder de vlag van de inmiddels opgeheven Reumapatiëntenvereniging (RPV) 
Nieuwerkerk aan den IJssel gesubsidieerd werden aangeboden. 
Voor 2022 vraagt Het Yogahuis een subsidie aan van € 720, waarmee korting op de lessen kan 
worden geboden aan leden van de betreffende doelgroep. 
 
Beoordeling 
De yogalessen voor reumapatiënten voldoen aan de bepalingen 
voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen 
(2.4.9). Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = € 500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden 
toegekend als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, 
noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de 
'kosten voor instructie bij gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen'. Hiervoor kunnen maximaal 40 punten worden 

Activiteiten 
'Inspanning' Fitness Yoga Hydro-

therapie 
Fysio- 
gym 

Fitness 
Zeven- 
huizen 

Yoga 
Zeven-
huizen 

Totaal 

frequentie 1x/week 1x/week 1x/week 1x/week 1x/week 1x/week  - 
aantal malen per 
jaar dat deze 
activiteit plaatsvindt 

38x/ 
jaar 

44x/ 
jaar 

44x/ 
jaar 

40x/ 
jaar 

40x/ 
jaar 

40x/ 
jaar  - 

duur activiteit 1 uur 1 uur 1,5 uur 1 uur 1 uur 1 uur  - 
aantal deelnemers 
per keer 23 21 36 16 10 10  - 

deelnemer-uren 874 924 2.376 640 400 400  5.614  
= 30 punten 

Activiteit Yoga 
frequentie 1x/week 

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 

48x/jaar 

duur activiteit 1 uur 

aantal deelnemers per 
keer 

12 

deelnemer-uren 576=10 punten 
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verleend. In dit geval worden er 5 punten extra toegekend (= € 250), waarmee het totale 
subsidiebedrag op € 750 zou komen..  
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. Geadviseerd wordt daarom de subsidie op basis van de 
extra toegekende punten op € 220 te houden.  
 
Advies 
VOF Het Yogahuis voor 2022 een subsidie te verlenen van € 720 voor hun 'yogalessen voor 
reumapatiënten'. 
 
 
Korfbalvereniging IJsselvogels 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.9 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  

 
 
Aanvragen 
Korfbalvereniging IJsselvogels doet jaarlijks een aanvraag voor het Integratietoernooi, een 
korfbaltoernooi voor gehandicapten. 
 
Beoordeling 
Korfbalvereniging IJsselvogels in Moordrecht 
organiseert jaarlijks een 
gehandicaptentoernooi ('integratietoernooi') 
in Moordrecht. Duur: 1 dag. Begrote kosten: 
€ 1.350. 
Met deze activiteit wil IJsselvogels  
bewerkstelligen dat kinderen met een 
(verstandelijke) beperking kennismaken met 
een sportactiviteit en zich eventueel aanmelden bij een sportvereniging (IJsselvogels begroot als 
inkomst een extra contributie van 3 nieuwe leden). 
Voor het toernooi vraagt IJsselvogels € 1.125 subsidie (het verschil tussen de begrote kosten en de 
verwachte extra contributie-inkomsten). 
Het 'integratietoernooi' voldoet aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen (2.4.9).  
Volgens artikel 2.4.3 wordt het subsidiebedrag bepaald via een puntensysteem, waarbij op basis van 
het aantal deelnemer-uren de maximale te verlenen bijdrage € 500 is (10 punten x € 50/punt = € 500). 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend voor het gegeven dat een 
extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten). 
In totaal kunnen er voor deze activiteit 20 punten worden verleend (€ 1.000). 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Korfbalvereniging IJsselvogels voor 2022 een activiteitensubsidie te verlenen 
van € 1.000 te verlenen voor het Integratietoernooi. 
 
 
Badmintonvereniging Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.9 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  

 
 
 
 

Activiteit 
G-
toernooi 

Totaal 

frequentie jaarlijks  - 

aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 

1x/jaar  - 

duur activiteit 8 uur  - 

aantal deelnemers per keer 70  - 

deelnemer-uren 560 560 = 10 punten 
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Aanvraag 
Badmintonvereniging Zevenhuizen doet een aanvraag ten behoeve van het faciliteren van de 
doelgroep ouderen, zodat er meer ouderen bij de badmintonvereniging komen of blijven spelen. 
Van de 34 leden van de club zijn er momenteel 14 uit Zuidplas afkomstige leden ouder van 65 jaar, 
die één of twee keer per week komen badmintonnen. Bij elkaar, zo becijfert de Badmintonvereniging, 
gaat het om 14 deelnemers x 2 uur per week x 43 weken per jaar = 1204 deelnemeruren. 
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen uit paragraaf 2.4.9 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal en Maatschappelijk Domein 2010. 
Er kunnen bij 1204 deelnemeruren 10 punten worden toegekend; het te verlenen subsidiebedrag is 
dan € 500. 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Badmintonvereniging Zevenhuizen een activiteitensubsidie te verlenen voor 
2022 van € 500 ten behoeve van de oudere deelnemers. 
 
 
EHBO-vereniging Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.10 EHBO-verenigingen  

 
 
Aanvraag 
De EHBO-vereniging Zevenhuizen vraagt voor 2022 een subsidie aan als tegemoetkoming in de 
kosten voor (het organiseren van) de (herhalings)lessen EHBO, EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) en 
Reanimatie/AED. 
Het verschil tussen de totale begrote inkomsten (€ 4.695) en de totale begrote uitgaven (€ 8.481) 
komt op € 3.786. Dit voert de EHBO-vereniging Zevenhuizen ook op als totaal aangevraagd 
subsidiebedrag. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de EHBO-vereniging Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor EHBO-
verenigingen (2.4.10).  
 
• herhalingscursussen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nieuwe cursussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• aanwezigheid bij evenementen 
 
Voor het jaar 2022 heeft de EHBO Zevenhuizen dit niet meegenomen, aangezien erg onduidelijk is, 
of er evenementen zullen plaatsvinden (i.v.m. corona). 
 

Activiteiten EHBO EHAK AED-
reanimatie totaal 

frequentie wekelijks wekelijks wekelijks  
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt  40x/jaar 6x/jaar 10x/jaar  
duur activiteit  2,5 uur 3,5 uur 2,5 uur  
aantal deelnemers per keer 10 10 10  
deelnemer-uren 1000 210 250 1460 

Activiteiten EHBO AED-
reanimatie totaal 

frequentie wekelijks wekelijks  
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt  8x/jaar 4x/jaar  
duur activiteit  2,5 uur 2,5 uur  
aantal deelnemers per keer  10 8  
deelnemer-uren 200 100 300 
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• Op basis van het aantal deelnemer-uren (1.460+300) 1.760 deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = € 1.000. 

• Naast punten voor deelnemer-uren kunnen er ook (maximaal 10) punten worden toegerekend op basis 
van "de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van de 
door de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein".  

• De EHBO-vereniging Zevenhuizen stelt terecht dat zij met hun activiteiten, activiteiten/evenementen 
van andere vrijwilligersorganisaties mede mogelijk maken. Het toekennen van 10 extra punten zou dus 
zeker op zijn plaats zijn. In totaal kunnen dan 30 punten worden verleend à €50/punt = 
€ 1.500 totaal. Hiermee komt de EHBO-vereniging Zevenhuizen nog € 2.286 tekort ten opzichte van 
hun begroting 2022, met name door de huur van locaties en instructeurs voor de (herhalingslessen).  
Om hier wat aan tegemoet te komen, kunnen nog (maximaal) 40 punten worden toegekend vanwege 
"de noodzaak van het maken van extra kosten die met de aard van de activiteit samenhangen". 
Daarmee komt het totale puntenaantal op 70 en het mogelijke subsidiebedrag op € 3.500. 

 
Advies 
De EHBO-vereniging Zevenhuizen voor 2022 een subsidie te verlenen van € 3.500 voor 'lessen en 
bijscholing EHBO en voor aanwezigheid bij evenementen'. 
 
 
Vereniging EHBO Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.4.10 EHBO-verenigingen  

 
 
Aanvraag 
De Vereniging EHBO Moordrecht vraagt voor 2022 een subsidie aan als tegemoetkoming in hun 
totale activiteitenprogramma en met name voor de 'lessen en bijscholing EHBO' in het algemeen. 
Voor het totale activiteitenprogramma begroot de Vereniging EHBO Moordrecht € 2.707,35, waarvan 
€ 1.560 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Het begrote nadelig saldo is € 1.147,35. Dit is te 
beschouwen als het aangevraagde subsidiebedrag. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Vereniging EHBO Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor EHBO-
verenigingen (2.4.10).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de 
maximaal te verlenen bijdrage 15 punten x 
€ 50/punt = € 750. 
 
Advies 
De Vereniging EHBO Moordrecht voor 2022 een 
subsidie te verlenen van € 750 voor 'lessen en 
bijscholing EHBO'. 
 
 
Vereniging EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
2.4.10 EHBO-verenigingen  

 
 
Aanvraag 
De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2022 een subsidie aan als tegemoetkoming in hun 
totale activiteitenprogramma en met name voor de EHBO-opleiding en -vervolgopleiding. 

Activiteiten EHBO-lessen en bijscholing 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 

 13x/jaar 

duur activiteit  2 uur 

aantal deelnemers per 
keer 

 39 

deelnemer-uren 1.014 = 15 punten 
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Voor het totale activiteitenprogramma begroot de EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel € 3.007, 
waarvan € 2.010 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Er wordt ook een subsidie van de gemeente 
Zuidplas begroot van € 500. Inclusief subsidie wordt er nog steeds een nadelig saldo begroot van  
€ 497. 

 
Beoordeling 
De activiteiten van EHBO Nieuwerkerk 
aan den IJssel voldoen aan de 
bepalingen voor EHBO-verenigingen 
(2.4.10).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren 
is de maximaal te verlenen bijdrage 10 
punten x € 50/punt = € 500. 

 
Advies 
De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2022 een subsidie te verlenen van € 500 voor EHBO-
opleiding en -vervolgopleiding. 
  

Activiteiten 
EHBO-opleiding, bijscholing en 
aanwezigheid bij evenementen 

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 

 10x/jaar 

duur activiteit  2 uur 

aantal deelnemers per keer/aantal 
EHBO-ers (bij evenementen) 

 30 

deelnemer-uren 600 
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3.4 Activiteitensubsidies Maatschappelijk Domein 2022 
 
 
Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- & buurtwerk (3.1) 
 
 
Wijk en buurtverenigingen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen  

 
 
 
Nog geen aanvragen binnen 
 
 
 
Cultuur en Evenementen (3.3)                                                                                                       
 
Stichting Open Atelier 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Stichting Open Atelier stelt zich ten doel om mensen die veelal alleen bezig zijn, bijeen te brengen 
om zodoende elkaar te stimuleren, evenals te inspireren tot het scheppen van beeldende kunst. Zij 
organiseert daarvoor activiteiten en zij laat kunstenaars in één ruimte werken. 
Er wordt subsidie gevraagd voor de huur van de accommodatie (de Batavier in Nieuwerkerk aan den 
IJssel wordt 4 dagdelen in de week gehuurd gedurende 10 maanden per jaar) en voor diverse 
activiteiten, waaronder Pinkst’Art.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.500. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting Open Atelier die bedoeld zijn voor zowel de leden als de niet-leden 
voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat hierbij om 
activiteiten als het organiseren van exposities en workshops en het meewerken aan culturele 
evenementen. In de aanvraag zijn een tiental activiteiten en workshops opgenomen. Als alle 
activiteiten gemiddeld 3 uur duren met in totaal 35 bezoekers komen we op een aantal deelnemer-
uren van 1500 (10 x 3 x 35 = 1050). Op basis van dit aantal deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 20 punten.  
De huur van de accommodatie is op zichzelf geen subsidiabele activiteit. Wel kunnen we 10 punten 
toekennen voor de huurkosten tijdens de exposities en de culturele evenementen. Het totale 
puntenaantal komt daarmee op 30. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
Stichting Open Atelier voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve van de 
organisatie van exposities en workshops en het meewerken aan culturele evenementen.  
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Drumfanfare Door Kunst Verkregen (DKV)  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Drumfanfare Door Kunst Verkregen uit Nieuwerkerk aan den IJssel heeft als doel het met elkaar 
muziek maken in een gezellige en open sfeer.  
De vereniging stelt dat zij een bijdrage levert aan het culturele en maatschappelijke leven in de 
gemeente Zuidplas door begeleiding (op goed niveau) te bieden bij activiteiten als: aubades, 
herdenkingen, intochten en eventuele andere evenementen. Ook wordt bijgedragen aan de muzikale 
vorming (aanvullend op de muzieklessen) van de leden. Er is veel aandacht voor de doelgroep 
jongeren o.a. door het repertoire modern te houden en door het aanbieden van cursussen in het 
kader van Brains. Tijdens de lockdown-periode a.g.v. de corona-maatregelen heeft DKV meerdere 
online-evenementen gehouden om de onderlinge binding zo goed mogelijk in stand te houden. 
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 4.840. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Drumfanfare Door Kunst Verkregen die bedoeld zijn voor zowel de leden als de 
niet-leden voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat 
hierbij met name om optredens voor het publiek en om samenspelprojecten met andere instellingen. 
Omdat er met de activiteiten grote groepen inwoners worden bereikt en er zeker 20 keer wordt 
opgetreden zal het aantal deelnemer-uren uitkomen op meer dan 2000. Op basis van dit aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 
50 = € 1500. 
DKV werkt samen met vele organisaties in de gemeente en ook met de basisscholen. Voorgesteld 
wordt om hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen. Daarnaast heeft DKV duidelijk gemaakt dat 
er voor het specifieke onderdeel ‘marcherende optredens’ kosten moeten worden gemaakt, te weten: 
instructie- en huurkosten en de aanschaf en onderhoud van uniformen en instrumenten. Daarnaast 
zijn er extra kosten verbonden aan de muzikale begeleiding van de jaarlijkse aubade en 
dodenherdenking, te denken aan een dirigent, muziekstukken en repetitietijd. Voorgesteld wordt om 
hiervoor 30 punten (=maximaal) toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 70. Dit 
betekent een bedrag van 70 x € 50 = € 3.500. 
 
Advies 
Drumfanfare Door Kunst Verkregen voor 2022 een subsidie te verlenen van € 3.500 om alle 
activiteiten mogelijk te maken. 
 
 
Symfonisch Blaasorkest Da Capo  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag  
Symfonisch Blaasorkest Da Capo uit Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt subsidie aan om de 
exploitatie van alle activiteiten die door deze muziekvereniging georganiseerd worden rond te krijgen. 
De vereniging stelt dat zij een bijdrage levert aan het culturele en maatschappelijke leven in de 
gemeente Zuidplas door met regelmaat concerten te geven in onder andere kerken, voor ouderen en 
publiek in winkelcentra. Jong en oud komen samen om te repeteren en te oefenen. Ook wordt 
bijgedragen aan de muzikale vorming (aanvullend op de muzieklessen) van de leden. In de begroting 
wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.367. Dit is inclusief de aangevraagde subsidie van € 
1.500. 
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Beoordeling 
De activiteiten van Da Capo die bedoeld zijn voor zowel de leden als de niet-leden voldoen aan de 
bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat hierbij met name om 
optredens voor het publiek en om samenspelprojecten met andere instellingen.  
Omdat er met de activiteiten grote groepen inwoners worden bereikt en er meerdere optredens per 
jaar zijn, zal het aantal deelnemer-uren uitkomen boven de 2000.  Op basis van dit aantal deelnemer-
uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
Symfonisch Blaasorkest Da Capo voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de optredens 
en samenspelprojecten met andere instellingen. 
 
 
Zangvereniging Asaf   
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Zangvereniging Asaf uit Moerkapelle bestaat uit 2 koren, het gemengde koor Asaf (alle leeftijden - 48 
leden) en het Jeugdkoor Asarela (t/m 16 jaar - 29 leden). De leden komen uit de gehele breedte van 
de Moerkapelse kerken en daarnaast ook uit omliggende plaatsen als Waddinxveen, Zevenhuizen en 
Zoetermeer. Er wordt regelmatig opgetreden. Dit gebeurt in kerken en in instellingen zoals 
verzorgings-/verpleeghuizen en gezinsvervangende tehuizen.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.715.  
 
Beoordeling 
De zangvereniging heeft duidelijk een levensbeschouwelijk karakter. Toch kunnen we stellen dat de 
activiteiten (met name de optredens) van de koren ook een bijdrage leveren aan het culturele leven in 
Zuidplas. Jong en oud kan actief of passief in aanraking worden gebracht met koormuziek en 
daarmee voldoen de activiteiten aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties 
(3.3.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren (10 x 2 x 80 = 1600) is de maximaal te verlenen bijdrage 20 
punten. Dit betekent een bedrag van 20 x € 50 = € 1.000.  
 
Advies 
Zangvereniging Asaf voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.000 om de activiteiten mogelijk te 
maken. 
 
 
Stichting Jongerentheater Quint   
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Stichting Jongerentheater Quint uit Capelle aan den IJssel stelt zich ten doel om ruimte te creëren 
voor culturele ontwikkelingen voor en door jongeren, gericht op de theaterkunst in het bijzonder. 
In 2022 zal met jongeren uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas de 
familievoorstelling Jaap en de Bonenstaak worden opgevoerd. De voorstelling is geschikt voor 
families en voor schoolbezoek voor kinderen van 4 tot 12 jaar.  
Ook senioren worden uitgenodigd. Na afloop gaan de jongeren in gesprek met de senioren, 
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Er is plek voor ongeveer 40 spelers uit de genoemde gemeenten: 32 jongeren uit voortgezet en hoger 
onderwijs, 8-10 kinderen uit het basisonderwijs en enkele volwassen spelers. Daarnaast is er plek 
voor 20 vrijwilligers. Er wordt gerekend op zo’n 200 bezoekers per voorstelling (in Swanla).  
Aan de gemeente Zuidplas wordt een subsidie gevraagd van € 1.000. 
 
Beoordeling 
Bij het vaststellen van het subsidiebeleid hebben we aan Stichting Jongerentheater Quint 
aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat deze organisatie op enig moment niet meer 
gesubsidieerd kan worden. Indien er op basis van het aantal (subsidiabele) aanvragen en het 
beschikbare bedrag een prioriteiten afweging moet plaatsvinden dan gaan de verenigingen of 
instellingen die in Zuidplas gevestigd zijn voor op de verenigingen en instellingen die dat niet zijn.  
De afgelopen jaren bleek het niet nodig om binnen het deelterrein culturele verenigingen en 
activiteiten prioriteiten te stellen en ook in 2022 is er voldoende ruimte. 
Omdat een deel van de voorstellingen die Stichting Jongerentheater Quint organiseert wel in Zuidplas 
plaatsvindt en hiervoor ook de scholen uit Zuidplas worden benaderd kunnen we stellen dat de 
activiteiten voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren (3 x 2 x 260 = 1.560) wordt het puntenaantal vastgesteld op 
maximaal 20 punten. Dit betekent een bedrag van 20 x € 50 = € 1.000. Er is hierbij rekening 
gehouden met 3 voorstellingen in Zuidplas.  
 
Advies 
Stichting Jongerentheater Quint voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.000 ten behoeve van de 
3 voorstellingen die in Theater Swanla plaatsvinden. 
 
 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas   
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas vraagt subsidie aan voor het organiseren van concerten op de diverse 
kerkorgels in de gemeente Zuidplas. De stichting wil een zo breed mogelijk publiek bereiken en 
vraagt de musici dan ook om het programma zodanig samen te stellen dat deze doelstelling bereikt 
kan worden. Daarnaast vindt de stichting het van belang om het artistieke peil van de concerten hoog 
te houden. De stichting zal het aantal concerten voor 2022 handhaven op 4 stuks, waarbij elk van de 
kerkgebouwen binnen de dorpen van Zuidplas wordt bezocht. 
In de begroting 2022 wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.320. 
 
Beoordeling 
De activiteiten die Stichting Orgelcultuur Zuidplas organiseert, voldoen aan de bepalingen voor 
culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 1,5  x 
75= 312) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten.  
Voor de extra kosten (verhoging honoraria) wordt voorgesteld om nog eens 20 punten (30 = 
maximaal) toe te kennen. Totaal aantal punten = 30. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 
= € 1.500. De subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort.  
 
Advies 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.320 voor de organisatie 
van tenminste 4 concerten.  
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Kamer Orkest Midden-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Kamer Orkest Midden-Holland vraagt een activiteitensubsidie aan voor de uitvoering van 4 concerten 
in de gemeente Zuidplas. Het doel van het orkest is om aan jonge mensen, die via de 
basisopleidingen aan de muziekschool of individuele muziekstudie een bepaald niveau hebben 
bereikt een mogelijkheid te bieden in orkestverband hun muzikale ontwikkeling voort te zetten. Het 
orkest richt zich op gevorderde jonge amateurs (16-35 jaar). Oudere musici zijn ook welkom bij het 
orkest als zij passen in en een aanvulling zijn op de primair op jongeren gerichte samenstelling van 
het orkest. Voor zeer jonge en talentvolle muzikanten is minstens één leerplaats beschikbaar.  
In de begroting is een subsidiebedrag opgenomen van € 1.250. 
  
Beoordeling 
De activiteiten van Kamer Orkest Midden Holland voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (2.2.1). Het gaat hierbij met name om optredens voor het publiek. 
Op basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 2 x 80 = 640) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 
punten. 
Voor de extra kosten (honoraria) wordt voorgesteld om nog eens 20 punten (30 = maximaal) toe te 
kennen. Totaal aantal punten = 30. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 = € 1.500. De 
subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort..  
 
Advies 
Kamer Orkest Midden-Holland voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.250 voor de uitvoering van 
4 concerten. 
 
 
Stichting Theater voor Iedereen  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Stichting Theater voor Iedereen (TVI), gevestigd in Moordrecht, vraagt subsidie aan voor het 
organiseren van de musical De Sneeuwkoningin. De drie uitvoeringen vinden plaats in Dorpshuis 
Swanla in Zevenhuizen in november 2022. Door de coronamaatregelen konden de geplande 
uitvoeringen in 2021 niet doorgaan. In de begroting 2021 is een subsidiebedrag van € 2.250 
opgenomen. Voor 2021 was een bedrag van € 1.500 toegekend. 
 
Beoordeling 
De activiteiten die TVI organiseert, voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en 
organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (3 x 2 x 450 = 2700) is de maximaal te 
verlenen bijdrage 30 punten.  
Omdat TVI intensief samenwerkt met andere culturele instellingen uit Zuidplas is besloten om 
hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 40. Dit 
betekent een maximaal bedrag van 40 x € 50 = € 2.000.  
 
Advies 
Stichting Theater voor Iedereen voor 2022 een subsidie te verlenen van € 2.000 voor de organisatie 
van tenminste 3 musicaluitvoeringen.  
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Protestantse Gemeente De Stroom 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Protestantse Gemeente De Stroom uit Moordrecht-Gouderak vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse 
Koningsdagexpositie in de Dorpskerk in Moordrecht. Deze expositie wordt georganiseerd en 
gefaciliteerd door vrijwilligers. Het doel van de expositie is een breed publiek kennis te laten maken 
met kunst en cultuur in Moordrecht van kunstenaars uit het dorp. De expositie wordt omlijst door korte 
muzikale optredens.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 825. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Stroom voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties 
(3.3.7). Op basis van het aantal bezoekers (900) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. 
Omdat De Stroom intensief samenwerkt met andere culturele instellingen uit Zuidplas is besloten om 
hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen Dit betekent een maximaal bedrag van 20 x € 50 = € 
1000. De subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort. 
 
Advies 
Protestantse gemeente De Stroom voor 2022 een subsidie te verlenen van € 500 ten behoeve van de 
kunstexpositie op Koningsdag in Moordrecht. 
 
 
Shantykoor Het Kraaiennest 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 

 
 
Aanvraag 
Shantykoor het Kraaiennest vraagt een subsidie aan voor de Familie-donateursdag die op 13 
november 2022 zal plaatsvinden. Omdat deze activiteit bekend staat als de jaarlijkse thuisdag wordt 
de aanvraag niet behandeld als een incidentele subsidie maar als een activiteiten subsidie. Het doel 
van de activiteit is om inwoners te laten genieten van een aantal gezamenlijke optredens met een 
accordeonorkest, een Ierse zangeres, een Schotse Folkgroep en een kinderkoor. Tevens staan er 
een aantal gastoptredens in de planning.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 875. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Shantykoor het Kraaiennest voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal bezoekers (225) is de maximaal te 
verlenen bijdrage 10 punten. Voor de extra kosten ivm geluid, licht wordt voorgesteld om nog eens 10 
punten (30 = maximaal) toe te kennen. Dit betekent een maximaal bedrag van 20 x € 50 = € 1000. De 
subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort. 
 
Advies 
Shantykoor het Kraaiennest voor 2022 een subsidie te verlenen van € 875 ten behoeve van de 
Familie-donateursdag in Zevenhuizen. 
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Voetbalvereniging Nieuwerkerk aan de IJssel i.v.m. de Avondvierdaagse 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.8 Evenementenorganisaties 

 
 
Aanvraag 
Voetbalvereniging Nieuwerkerk vraagt voor 2022 subsidie aan voor de 40e Nieuwerkerkse 
Avond4daagse. Het betreft een sportief en gezellig wandelevenement waaraan inwoners van alle 
leeftijden uit Nieuwerkerk aan den IJssel mee kunnen doen. Vorig jaar heeft ook een groep mensen in 
een rolstoel deelgenomen. In de begroting (totale kosten: € 6.250) is rekening gehouden met € 3.750 
aan inbreng eigen middelen en € 1.800 subsidie van de gemeente Zuidplas.  
Overigens laat de begroting van de Avondvierdaagse inclusief de begrote € 1.800 aan subsidie nog 
steeds een exploitatietekort zien van € 700. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de Voetbalvereniging Nieuwerkerk ten aanzien van de avondvierdaagse in 
Nieuwerkerk aan den IJssel voldoen aan de bepalingen voor evenementenorganisaties (3.3.8). Op 
basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 1,5 x 1200 = 7200) is de maximaal te verlenen bijdrage 30 
punten. Dit betekent een maximale subsidie van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
De Voetbalvereniging Nieuwerkerk voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de 
organisatie van de Nieuwerkerkse Avondvierdaagse. 
 

3.5 Incidentele subsidies 2022 
 
Stichting A.C. ‘t Puntje 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 

 
 
Aanvraag 
De stichting A.C. ’t Puntje vraagt een subsidie voor eenmalige kosten aan. De stichting A.C. het 
Puntje organiseert activiteiten rondom landelijke feestdagen en vakanties, zoals de Paastocht, 
Halloween Walk, Zomerplein en een Lampionnenoptocht. Het doel van de activiteiten is het 
samenbrengen van kinderen en ouders in Moerkapelle.  
Bovenstaande activiteiten worden in 2022 georganiseerd. Om de activiteiten jaarlijks te kunnen 
organiseren, de borging van de veiligheid tijdens een activiteit, omgaan met EHBO-incidenten, groei 
en gebruikersgemak te creëren, vraagt de stichting een eenmalige subsidie aan voor materialen die 
meerdere jaren kunnen worden gebruikt. Er wordt een subsidiebedrag gevraagd van € 2.414,40. In 
de begroting worden geen (andere) inkomsten (dan de gevraagde subsidie) geraamd.  
 
Beoordeling 
Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie 
bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie".  
In de subsidieaanvraag verzoekt de stichting om vergoeding van de legeskosten. Deze kosten vallen 
buiten de beoordeling van de aanvraag, omdat de vergoeding van de legeskosten een 
subsidieregeling is die direct wordt verrekend bij het aanvragen van een vergunning voor 
evenementen (zie paragraaf 1.0 Algemene bepalingen, artikel 4 Subsidie voor leges, van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021). 
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Als de aanvraag voor de legeskosten (2x €192,70) buiten beschouwing wordt gelaten, komt het 
aangevraagde bedrag op € 2.029 en het geadviseerde subsidiebedrag op 50% daarvan, te weten 
€ 1.014,50.  
 
Advies 
Stichting A.C. ‘t Puntje een incidentele subsidie te verlenen van € 1.015 voor de meermalig te 
gebruiken materialen ten behoeve van de terugkerende activiteiten Paastocht, Halloween Walk, 
Zomerplein en een Lampionnenoptocht.  
 
 
Michel Kreder COACHING - e-bike-trainingsschema's voor senioren 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 

 
 
Aanvraag 
Michel Kreder is een ex-profwielrenner uit Zevenhuizen die op 1-1-2020 is gestart met een coaching-
bedrijf. Hij begeleidt m.b.v. trainingsschema’s zo’n 100 wielerliefhebbers om efficiënter en effectiever 
te trainen. In het voorjaar van 2021 heeft hij zijn professionele wielerkennis vertaald in een 10-
weekse trainingsschema’s voor e-bike-fietsers (tot 26 km per uur). Gedachte is dat ook met een e-
bike gezondheidswinst te behalen is. Gestart is met een try-out-fase: vier zestig-plussers zijn gestart 
met het fietsprogramma, en dat heeft geresulteerd in het volgende: 
- bij 2 deelnemers is een nul- en een eind hartslagmeting uitgevoerd en kort samengevat is het resultaat 

na 10 weken een meetbare substantiële conditieverbetering. 
- de andere 2 deelnemers hadden dezelfde positieve ervaring: de conditie was verbeterd. 
- uit de proef bleek ook dat ter ondersteuning van de verschillende trainingsfasen, een app wel handig zou 

zijn. Een eerste bèta-versie van de app is ontwikkeld en daarmee hebben de deelnemers getraind en 
dat werd als een goede ondersteuning tijdens het fietsen ervaren. 

 
Vanwege deze positieve resultaten wil Michel Kreder het ontwikkelde trainingsprogramma voor e-
bikers uitrollen in zijn gemeente. Hij vraagt nu een aanjaagsubsidie voor de volgende activiteit:  
"Het aanbieden van trainingsschema’s voor e-bikers die hun weerstand willen verhogen en conditie 
willen verbeteren. Michel Kreder Coaching werkt samen met de sportarts voor het SMA Midden 
Holland, Marc Alsemgeest. Hij ondersteunt de gedachte dat mensen die hun conditie willen of moeten 
verbeteren (bijv. voor een operatie) baat hebben bij gestructureerd trainen op een e-bike." 
Doelstelling is: "stimuleren dat e-fietsers 2 of 3x een halfuur per week trainen om zo de conditie te 
verbeteren en de weerstand te verhogen. Dit naast alle voordelen die bewegen heeft: vetverbranding, 
opbouwen spiermassa en het vrijkomen van endorfine". 
 
Deelactiviteiten zijn: 
1. het maken van 2 e-bookjes, één over uitleg/achtergrond van de training en één met praktische 

instructies. 
2. verbeteren van de app 
3. PR, via flyers en internet 
4. benaderen (± 40) organisaties voor samenwerking en PR, zoals: 

- Senioren Actief Zuidplas  
- Medische centra / sportartsen (de al eerder genoemde sportarts Marc Alsemgeest gaat het trainen op 

de e-bike promoten onder zijn cliënten). 
- Fysiotherapeuten  
- Fietsenwinkels  
- Organisatoren Kreder Klassieker (e-bikers kunnen hier ook aan deelnemen)  

5. actief benaderen belangstellenden 
De eerste 100 deelnemers uit de gemeente Zuidplas die het e-bookje hebben gedownload en/of die 
zich hebben aangemeld voor de e-bike training krijgen een korting van € 40,- aangeboden. De 
normale kosten bedragen € 69,95 incl. BTW maar door de korting verlagen we de financiële drempel. 
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Na die 100 deelnemers zouden de aanmelding spontaan (bijv. via mond-tot-mond-reclame) binnen 
moeten komen. 

 
Michel Kreder COACHING begroot de totale kosten van de hierboven beschreven activiteit op  
€ 18.344. Hij vraagt een aanjaagsubsidie aan van € 4.000 als deel van de begrote inkomsten. 
 
Beoordeling 
De activiteit past binnen het gemeentelijk beleid, zoals ook genoemd in paragraaf 2.4.9 
(gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen. 
Voor de bepaling van het subsidiebedrag gelden de volgende bepalingen uit paragraaf 1.3: 
 

Artikel 4 Berekening subsidiebedragen 
1. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling.  
2. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de tweede keer wordt verleend, maximaal 30% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling.  
3. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de derde keer wordt verleend, maximaal 20% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling. 
4. Voor het deel van een startsubsidie dat de instelling (in oprichting) specifiek wil bestemmen ter compensatie 

van de notariskosten die samenhangen met de daadwerkelijke oprichting van de instelling, geldt dat 100% van 

deze kosten kunnen worden vergoed. 
 
Het aangevraagde subsidiebedrag is dan 50% van de subsidiabele kosten van de activiteit. 
Voorgesteld wordt dan ook om het aangevraagde bedrag te verlenen. 
 
Advies 
Michel Kreder COACHING een aanjaagsubsidie te verlenen van € 4.000 voor zijn activiteit 'e-bike-
trainingsschema's voor senioren'. 
 
 
Muziekvereniging De Kleine Trompetter 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 

 
 
Aanvraag 
Muziekvereniging De Kleine Trompetter heeft op 15 oktober 2022 een groot jubileumconcert gepland 
ivm het 125 jarig bestaan. Ze vraagt hiervoor een eenmalige subsidie aan en daarom wordt de 
aanvraag behandeld als een incidentele subsidieaanvraag. Bij de aanvraag is een draaiboek 
toegevoegd waaruit blijkt dat het jubileumconcert zeker ook bijdraagt aan de verenigingsdoelen zoals 
het stimuleren van muziekmaken door kinderen. De middagmatinee is bedoeld voor de kinderen van 
de bovenbouw van de basisscholen uit Zevenhuizen. In de avond wordt er o.a. een film getoond over 
de geschiedenis van De Kleine Trompetter, zijn er diverse optredens en is er een feestavond voor de 
regio Zevenhuizen gepland. De gevraagde subsidie is € 5.000. 
 
Beoordeling 
Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie 
bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie". 
De begroting die door het bestuur van De Kleine Trompetter is aangeleverd is nog erg globaal maar 
de subsidiabele kosten komen boven de € 10.000 uit en er zijn eigen inkomsten geraamd van  
€ 6.000. Voorgesteld wordt dan ook om het aangevraagde bedrag te verlenen.  
 
Advies 
Muziekvereniging De Kleine Trompetter voor 2022 een incidentele subsidie te verlenen van € 5.000 
voor de activiteiten in het kader van het 125-jarig jubileum.  
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Flying Eagle  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 

 
 
Aanvraag 
Flying Eagle Oog voor organiseren, biedt diensten op het gebied van sales, marketing en vormgeving 
maar organiseert zelf ook evenementen waaronder concerten. De organisatie had voor 2020 een 
concert gepland in het kader van 10 jaar Zuidplas. Helaas heeft dit concert geen doorgang kunnen 
vinden. De organisator wil het concert graag alsnog organiseren in 2022 (12,5 jaar Zuidplas) en 
vraagt hiervoor een eenmalige subsidie aan. Het concert wordt gegeven door beroepsmusici met als 
doel om inwoners van Zuidplas met elkaar te verbinden. Er wordt een brede doelgroep bereikt 
doordat er zowel klassieke als populaire muziek wordt gespeeld. Ook is er een speciaal muziekstuk 
geschreven over  de gemeente Zuidplas in de vier seizoenen. Hierbij worden ook foto’s en filmpjes 
vertoond die door inwoners uit Zuidplas zijn gemaakt.  
 
Beoordeling 
Hoewel Flying Eagle geen stichting of vereniging is, kan er voor deze gelegenheid een uitzondering 
worden gemaakt. Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: 
"De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de 
subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie". 
In de begroting die door Flying Eagle is aangeleverd staat een totaal aan subsidiabele kosten van  
€ 5.250. Voorgesteld wordt dan ook om een subsidie te verlenen van € 2.625. 
 
Advies 
Flying Eagle voor 2022 een incidentele subsidie te verlenen van € 2.625 voor het organiseren van het 
uitgestelde Flying Eagle concert  
 
 
Stichting MOZ-Art 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 

 
 
Aanvraag 
Muziekschool MOZ-Art bestaat in 2022 50 jaar. Het is de bedoeling om hier in 2022 aandacht aan te 
door twee projectweken (in februari en juni 2022), een speel-mee weekend, 10 kleine optredens in 
dorpshuizen en verzorgingshuizen en een slotactiviteit in december 2022.  
Met deze bijzondere activiteiten wordt muziek en muziekonderwijs voor een grote doelgroep voor het 
voetlicht gebracht. Om deze activiteiten mogelijk te maken wordt een eenmalige subsidie gevraagd 
van € 4.500. 
 
Beoordeling 
Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie 
bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie". 
In de begroting die door MOZ-Art is aangeleverd staat een totaal aan subsidiabele kosten van  
€ 7.945. Voorgesteld wordt dan ook om een subsidie te verlenen van € 3.973. 
 
Advies 
Stichting MOZ-Art voor 2022 een incidentele subsidie te verlenen van € 3.973 voor de activiteiten in 
het kader van het 50-jarig jubileum.  
 


