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1

Inleiding

1.1

Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019

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 Domein 2018 (B&W, 10 juli augustus 2018).
De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/
deze regelgeving.
Doel
Het doel van het subsidiejaarprogramma is het behandelen van alle subsidies gericht op het
Sociaal Domein voor het komende jaar in één keer (voor zover ingediend vóór 1 juli voor wat
betreft de instellingssubsidies en vóór 1 oktober voor wat betreft de overige subsidies).
Planning
Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019 zijn de volgende data van
belang (geweest):
1 juli 2018 Uiterste datum indienen aanvragen/offertes voor instellingssubsidies
1 oktober 2018 Uiterste datum indienen activiteitensubsidies
6 november 2018 Raad stelt begroting (en subsidieplafonds) 2019 (definitief) vast
6 november 2018 B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2019 vast
< 9 november 2018 Versturen concept aan de instellingen die een aanvraag hebben
gedaan (2 weken inspraak t/m vr 23 november 2018)
t/m 5 december 2018 Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college
11 december 2018 B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2019 vast
< 31 december 2018 Subsidiebeschikkingen 2019 worden verstuurd.

1.2

Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019

Dit subsidiejaarprogramma 2019 bestaat uit drie hoofdstukken:
• hoofdstuk 1 - Inleiding
• hoofdstuk 2 - Instellingssubsidies
• hoofdstuk 3 - Activiteiten- en incidentele subsidies.
In deze hoofdstukken vindt u alleen de hoofdlijnen/samenvatting ten aanzien van alle te
subsidiëren instellingen/voorzieningen.
In de twee uitgebreide bijlagen kunt u vervolgens de behandeling van de individuele aanvragen
terugvinden:
• bijlage I - Instellingssubsidies
• bijlage II - Activiteiten- en incidentele subsidies.
De subsidieaanvragen van de instelling zijn behandeld volgens de indeling van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018).
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1.3

Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies

In deze en de volgende paragraaf wordt uiteengezet welke uitgangspunten er gelden voor de te
verlenen subsidiebedragen en voor de beschikbare subsidiebudgetten.
Belangrijk is het onderscheid tussen instellingssubsidies en activiteiten-/incidentele subsidies:
• De instellingssubsidies zijn afzonderlijk opgenomen in de gemeentebegroting, voor hen is
een eigen budget geraamd.
Een overzicht van de lijst met instellingen en de in de begroting opgenomen bedragen is te
vinden in hoofdstuk 2.
• Voor de activiteiten- en incidentele subsidies kunnen instellingen gebruik maken van een
gezamenlijk subsidiebudget op het werk-/beleidsterrein waarop zij zich begeven. Ieder
beleidsterrein kent zo'n subsidiebudget, begrensd door een 'subsidieplafond'. Hierover meer in
paragraaf 1.4.
Beschikbare bedragen instellingssubsidies
Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de
gemeentebegroting 2019 uitgegaan van de in 2018 verleende subsidiebedragen. Over deze
bedragen is een prijscompensatie berekend van 2,4%1.

1.4

Uitgangspunten subsidieplafonds activiteiten- en incidentele
subsidies

Subsidieplafonds (activiteiten- en incidentele subsidies)
De subsidieplafonds die voor de activiteiten- en incidentele subsidies zijn opgenomen in de
concept-gemeentebegroting 2019, zijn ongewijzigd ten opzichte van de plafonds van 2018 en wel
als volgt:
deelterrein
0.3 (subtotaal) Incidentele subsidies
Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies
1.2 (subtotaal) Zorg&Ondersteuning en Participatie
1.2.1 Deelnamebevorderende activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking
1.2.2 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking'
1.2.3 Voorlichting doelgroepen
1.2.4 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen
1.2.5 EHBO-verenigingen
1.2.6 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
x.x.x N.t.b. (i.p.v. subsidiebijdrage in bezorgde maaltijden vanuit zorgcentra)
2.2 (subtotaal) Ontplooiing
2.2.1 Culturele verenigingen/organisaties
2.2.2 Wijk- en buurtverenigingen
2.2.3 Evenementen
3.2 (subtotaal) Jeugd
3.2.1 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren
totaal plafonds

1
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voorstel
plafonds
2019
€ 20.000
€ 20.000
€ 77.750
€ 24.000
€
4.500
€
3.000
€ 19.000
€
3.000
€ 15.000
€
9.250
€ 32.700
€ 25.700
€
3.000
€
4.000
€
9.000
€
9.000
€ 139.450

Met het vaststellen van de Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016 is besloten om prijscompensatie te
verlenen voor instellingen die te maken hebben met CAO-verhogingen en/of huurprijsindexering.
De budgetten voor instellingssubsidies stijgen met dezelfde percentages die in de Programmabegroting
gelden voor de gemeentelijke budgetten (dit is voor 2019 2,4%).

1.5

Totalen 2019 voor te verlenen instellingssubsidies en
subsidieplafonds voor activiteiten- en incidentele subsidies

Totalen verleend/plafonds
verleende
instellingssubsidies
0. Algemeen
1. Zorg&Ondersteuning+Participatie
2. Ontplooiing
3. Jeugd
Totaal

1.6

€ 1.160.329
€ 147.554
€ 2.427.620
€ 90.847
€ 3.826.350

plafonds
activiteiten/
instellingssubsidies
€ 20.000
€ 77.750
€ 50.500
€ 9.000
€ 157.250

Totaal

€ 1.180.329
€ 225.304
€ 2.478.120
€ 99.847
€ 3.983.600

Reacties op het concept-Subsidiejaarprogramma 2019

Op 6 november 2018 heeft het college van B&W dit Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019
in concept vastgesteld. Daarna hadden de aanvragende instellingen twee weken de gelegenheid
om op dit concept te reageren, te weten tot en met 23 november 2018.
Deze inspraakronde heeft reacties van drie instellingen opgeleverd, te weten van:
• Welzijn Zuidplas - instellingssubsidie
• Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) - instellingssubsidie
• EHBO-vereniging Zevenhuizen - activiteitensubsidie
Verder is er nog en aanvraag abusievelijk niet opgenomen in het eerdere concept van het
Subsidiejaarprogramma:
• NOV Potvis - eenmalige subsidie.
De zienswijzen en de voorstellen voor de reacties van het college hierop zijn hieronder
(samengevat) weergegeven:

Welzijn Zuidplas
• Geven aan allereerst blij te zijn met de extra subsidiegelden t.b.v. Friend4Now, het Moluks
Ouderenhuis, Raad en Daad en BrAinS, maar dat zij graag de 'NB' onder de tekst over extra
gelden voor BrAinS verwijderd zouden zien. Dit gaat over de wens van de Sportstichting om een
deel van de BrAinS-activiteiten voor hun rekening te gaan nemen. Welzijn Zuidplas is verrast
hierover. Ze geven aan altijd open te staan voor een gesprek, maar dat deze tekst op deze plaats,
waarin zelfs al een bedrag wordt genoemd, hen overvalt en hen niet passend lijkt.
• Geven aan dat het verschil van € 1.000 euro m.b.t. huur JWF-gebouw/extra activiteiten Moluks
Ouderenhuis soms wel en soms niet is opgenomen in de tekst of tabellen. Graag eenduidigheid.
reactie college t.a.v. zienswijze Welzijn Zuidplas
o De 'NB' is verwijderd.
o De subsidiebedragen zijn nu eenduidig opgenomen.

Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)
• Het bestuur van de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen verzoekt het college dringend om het bedrag
van € 60.566,00 zoals opgenomen in het concept van het Subsidiejaarprogramma te verhogen met
een bedrag van € 8.500,00.
Dit betreft € 6.500 in verband met de niet meer aftrekbare BTW m.b.t. de elektra- en gasleveranties
en € 2.000 in verband met de niet meer aftrekbare BTW m.b.t. het klein onderhoud en
aanschaffingen t.b.v. het gebouw, hetgeen voor rekening komen van de huurder (pand is
eigendom gemeente).
Swanla geeft aan dat naast deze ‘zekere’ kostenposten er ook nog een aantal ‘onzekere’

7

kostenposten zijn, o.a. de bestaande huurcontracten met de gebruikers van de sportvoorzieningen.
Gezien de nog bestaande onduidelijkheid hieromtrent houdt Swanla deze 'onzekere' kostenposten
nog buiten deze zienswijze. Zodra hieromtrent meer duidelijkheid is, zal Swanla dit aangeven.
• Naast de instellingssubsidie heeft Swanla ook een aanjaagsubsidie aangevraagd. Deze is
aanvraag is abusievelijk niet opgenomen in het concept van het Subsidiejaarprogramma 2019.
reactie college t.a.v. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)
o Er zal een gesprek plaatsvinden met het bestuur van Swanla en de portefeuillehouder
dorpshuizen/sport (gepland op 7 december 2018) waar dit aan de orde komt. Het eerder
voorgestelde subsidiebedrag blijft voorlopig het te verlenen bedrag. De tekst in dit
Subsidiejaarprogramma t.a.v. Swanla is niet gewijzigd.
Over eventuele aanpassingen in het te verlenen subsidiebedrag aan Swanla, naar aanleiding
van het met hen te voren gesprek, zal separaat worden geadviseerd. Mogelijkerwijs heeft
genoemde BTW-kwestie ook gevolgen voor enkele andere instellingen; dit zal dan ook worden
meegenomen in betreffend voorstel.
o In deze versie is dit hersteld, zie bijlage II - hoofdstuk 4.

EHBO-vereniging Zevenhuizen
• De EHBO-vereniging Zevenhuizen verzoekt de gemeente het voorlopig subsidiebedrag van
€ 1.000 in heroverweging te nemen gelet op haar inzet voor opleiding, training en veiligheid/hulp bij
evenementen.
De EHBO-vereniging Zevenhuizen onderbouwt dit als volgt: We zijn een vereniging met ca 40
leden en geven al jaren (herhaling)lessen, doen mee aan oefeningen met andere
hulpverleningsdiensten om het kwaliteitsniveau op peil te houden en leveren een grote bijdrage
aan hulpverlening/veiligheid bij evenementen. Een gedeelte van de vereniging zet zich regelmatig
in als hulpverlener bij evenementen in Zevenhuizen. Overigens is het niet altijd eenvoudig om
voldoende EHBO-ers hiervoor te krijgen. Wij weten echter ook dat bij het afgeven van een
vergunning door de gemeente wordt opgenomen dat Eerste Hulp geregeld moet zijn. Vanwege de
financiële armslag van veel verenigingen/organisaties wordt vooral de EHBO-vereniging gevraagd
of zij de helpende hand kunnen bieden bij de evenementen. Indien mogelijk doen wij dat. Wij
constateren echter dat de laatste jaren een groei is te zien in het aantal aanvragen voor hulp bij
evenementen.
Om in aanmerking te komen voor subsidie heeft onze EHBO-vereniging een financieel overzicht ter
onderbouwing bij de aanvraag bijgevoegd. Daaruit blijkt dat onze -niet onbelangrijke- vereniging
een tekort begroot van ruim € 1.800 in 2019. Voor een vereniging als de onze is dat veel, terwijl er
bijzonder veel inzet wordt verleent op hulpverlening tijdens de vele evenementen en de borging
van veiligheid. Een compensatie van € 1.000, zoals nu wordt geadviseerd als subsidiebedrag is
voor onze vereniging te laag en kan gevolgen hebben van de inzet van EHBO-ers bij de
verschillende evenementen. Onze vereniging heeft die gevolgen onderzocht en komt tot de
conclusie dat -indien de gemeente niet voornemens is het subsidiebedrag te verhogen- wij
genoodzaakt zijn om bij ruim 50% van de hulpaanvragen geen bijdrage meer te leveren. Daarmee
worden organisaties/verenigingen, die overigens ook weer afhankelijk zijn van de gemeente voor
subsidie, gedwongen een beroep te doen op de veelal veel duurdere bedrijven voor EHBO-hulp.
reactie college t.a.v. EHBO-vereniging Zevenhuizen
o Het college heeft veel waardering voor de EHBO-verenigingen. Hoe meer mensen een EHBOdiploma hebben, hoe veiliger het in de gemeente is, omdat de kans dan groter is dat er iemand
hulp kan verlenen bij calamiteiten of bijvoorbeeld bij hartfalen. En zoals de EHBO-vereniging
zelf ook aangeeft, EHBO-verenigingen zijn daarnaast voor een gemeente belangrijk omdat met
de aanwezigheid van hun vrijwilligers er allerlei vrijwilligersactiviteiten en -evenementen kunnen
plaatsvinden.
De EHBO-vereniging Zevenhuizen constateert een groei in het aantal aanvragen voor hulp bij
evenementen. Blijkbaar heeft deze groei met ingang van 2019 echt een vertaling gekregen in
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de begroting van de vereniging; in eerdere jaren (2015-2018) was het gemiddeld tekort begroot
op ± € 815, nu op € 1.810.
Het subsidiebeleid (van kracht sinds 2017) voor activiteitensubsidies is er overigens niet op
gestoeld om (precies) de begrote tekorten van instellingen aan te vullen. Instellingen krijgen een
subsidiebedrag dat is berekend op basis van een puntensysteem (paragraaf 1.2.0. van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018). Punten worden met name toegekend voor
het aantal berekende deelnemer-uren voor activiteiten. Bij de EHBO-vereniging Zevenhuizen
resulteerde dit in 2017, 2018 en 2019 (concept) in subsidiebedragen van € 750 - € 1.000
(15-20 punten). Met deze subsidie werden overigens, tot en met 2018, de door de vereniging
begrote tekorten wel vrij exact aangevuld.
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 door de EHBO-vereniging Zevenhuizen stelt terecht dat zij met hun activiteiten,
activiteiten/evenementen van andere vrijwilligersorganisaties mede mogelijk maken. De
gemeenteraad heeft als één van de gewenste maatschappelijke effecten vastgesteld:
'bevordering van sociale binding/cohesie in relatie tot vitale dorpen'. Het toekennen van 10 extra
punten zou dus op basis van artikel 1.2.0 van de uitvoeringsregeling zeker terecht zijn. In totaal
kunnen dan 30 punten worden verleend à €50/punt = € 1.500 totaal. Hiermee is dan ook
substantieel meer van het begrote tekort van de EHBO-vereniging Zevenhuizen gedekt.
In bijlage II, paragraaf 1.5 is nu het voorstel opgenomen om de EHBO-vereniging Zevenhuizen
voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500. Deze subsidie zal wel na afloop moeten
worden verantwoord (eerdere subsidies werden bij verlening direct vastgesteld), om enig zicht
te houden op het werkelijk begrotingstekort van de vereniging na afloop van het subsidiejaar.

NOV Potvis
De Nieuwerkerkse Onderwatersportvereniging Potvis heeft geen zienswijze ingediend, maar net
als bij de aanvraag voor een activiteitensubsidie van de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (zie
hierboven) is hun aanvraag (voor een eenmalige subsidie in verband met jubileumactiviteiten,
ingediend vóór 1 oktober 2018) abusievelijk niet opgenomen in het concept van het
Subsidiejaarprogramma 2019. Dit is hersteld door de subsidieaanvraag in dit definitief
Subsidiejaarprogramma 2019 wel op te nemen, zie hoofdstuk 4 van bijlage II.

Procedure nagekomen aanvragen
Overigens zijn er na 1 oktober nog een aantal aanvragen voor activiteitensubsidies
binnengekomen. Omdat deze binnenkwamen na de sluitingsdatum voor aanvragen voor
activiteitensubsidies, worden deze behandeld buiten het Subsidiejaarprogramma om. Deze
instellingen krijgen een beschikking waarin de onder 'toelichting' is opgenomen op welke wijze de
subsidieaanvraag is beoordeeld en hoe tot het betreffende bedrag is gekomen.
Het gaat om:
• Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland ('De Klup')
• Katholieke Bond voor Ouderen Zuidplas
• Korfbalvereniging IJsselvogels (G-toernooi en scholentoernooi)
• Stichting Orgelcultuur Moordrecht
Zoals het er nu naar uitziet zijn er, na verlening van alle subsidies zoals voorgesteld via dit
Subsidiejaarprogramma, nog voldoende middelen beschikbaar (plafonds nog niet bereikt) om de
bovenstaande subsidieaanvragen te honoreren (voor zover deze voldoen aan de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein).
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2

Instellingssubsidies

In het schema op de volgende pagina is weergegeven hoe hoog de beschikbare budgetten zijn
voor de instellingssubsidies in 2019 en hoe deze beschikbare budgetten zich verhouden tot de
aangevraagde en (het voorstel tot) de te verlenen subsidiebedragen.
De toelichting op de individuele bedragen is te vinden in bijlage I (p.21-p.60).
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Overzicht instellingssubsidies(beschikbaar-aanvraag-verleend-verschillen)

subcategorie/werksoort

BCF instelling(en)

verleend
bedrag 2018

prijscompensatie voor
2019: 2,4%

totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2019

aanvraag
2019

voorstel te
verlenen
bedrag 2019

verschil
aanvraag en
te verlenen
bedrag

verschil te
verlenen
bedrag en opmerkingen
beschikbaar
bedrag 2019

0.1 Gecoördineerd
welzijnswerk

diversen uit 1.1, 2.1 en 3.0

Welzijn Zuidplas (zie
BCF gecoördineerd
welzijnswerk)

Subtotaal gecoördineerd Welzijnswerk

€

32.500

€ 780

€

33.280

€

40.470
107.800

€

40.470

€

€

-

€

-7.190

Raad&Daad 66200120/341000 en
66141000/341000

€

97.000

-

€

100.000

€

107.800

€

-

€

€

976.327

€ 23.432

€

999.759

€ 1.012.089

€ 1.012.059

€

-30

€

-12.300 algemeen

24.212

€ 1.133.039

€ 1.160.359

€ 1.160.329

€

-30

€

-27.290

€ 1.105.827

€

-7.800 BrAInS 65300000/343009

1.1 Zorg&Ondersteuning en Participatie
1.1.1 Onafhankelijke
Cliëntondersteuning
1.1.2 Mantelzorgondersteuning
en -waardering

BCF MEE MH

€

50.092

€ 1.202

€

51.294

€

50.404

€

50.404

€

-

€

890

Stichting KernKracht

€

20.412

€ 490

€

20.902

€

25.000

€

21.852

€

-3.148

€

-950

NPV

€

12.168

€ 292

€

12.460

€

12.000

€

12.300

€

300

€

160

€

-

zie gecoördineerd welzijnswerk (0.1)

€

-

zie gecoördineerd welzijnswerk (0.1)

€

-

loopt met ingang van 2018 via inkoop/ST

zie gecoördineerd welzijnswerk (0.1)

1.1.3 Vrijwilligersondersteuning
en -waardering

BCF zie Welzijn Zuidplas

1.1.4 Ouderenadvisering

BCF zie Welzijn Zuidplas

1.1.5 Preventieactiviteiten
Huiselijk geweld
1.1.6 Integratiebevorderende
activiteiten voor mensen met een
achterstand a.g.v. niet-Nlse
achtergrond

Kwintes Vrouwenopvang

BCF zie Welzijn Zuidplas

€
€
€
€0
-

€

-

€

-

€0

€
-

pm

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

661

1.1.7 Buurtbemiddeling

KwadraadBuurtbemiddeling

€

17.489

€ 420

€

17.909

€

17.248

€

17.248

€

-

€

1.1.8 Eigen-kracht-initiatieven

Koffie Enzo, Parento,
Zevenster, Gemiva en
Cedrah

€

45.750

€ 1.098

€

50.000

€

60.668

€

45.750

€

14.918

€
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Per 2019 is er een budget van € 50.000
4.250 beschikbaar, structureel overgeboekt
vanuit het Transformatiebudget

subcategorie/werksoort

BCF instelling(en)

Subtotaal Zorg&Ondersteuning en Participatie

verleend
bedrag 2018

3.502

totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2019
€ 152.565

€

165.320

€

147.554

€

prijscompensatie voor
2019: 2,4%
€

aanvraag
2019

voorstel te
verlenen
bedrag 2019

verschil
aanvraag en
te verlenen
bedrag
12.070

verschil te
verlenen
bedrag en opmerkingen
beschikbaar
bedrag 2019
€
5.011

€

145.911

€

25.857

€ 621

€

26.478

€

26.478

€

26.478

€

-

€

-0

€

200.281

€ 4.807

€

205.088

€

205.088

€

205.088

€

-

€

-0

€

497.570

€ 11.942

€

509.512

€

522.850

€

569.050

€

46.200

€

€

18.891

€

18.891

€

-

€

€

18.400

€

18.400

€

-

€

2.1 Ontplooiing (Cultuur, Sport, Wijk&Buurt)
2.1.1 Lokale omroep

Omroep Zuidplas

2.1.2 Muziekonderwijs

BCF MOZ-art

2.1.3 Bibliotheekwerk

BCF

Bibliotheek De Groene
Venen
Stichting Cultureel
Netwerk Zuidplas (SCNZ)

2.1.4 Cultuureducatie en participatie

€

39.573

€ 950

€

40.523

Stichting Cultuurvijver
Stichting Dorpshuis
Moerkapelle (Op Moer)
Stichting Dorpshuis
BCF
Zevenhuizen (Swanla)
Stichting tot
Instandhouding van De
Vierkap
Historische Vereniging
Nieuwerkerk aan den
IJssel
BCF
2.1.5 Multifunctionele
accommodaties/dorpshuizen

2.1.6 Cultuurhistorische
activiteiten

Restant beschikbaar houden voor
3.232 cultuureducatie in VO en voor hogere
leerlingaantallen in het PO.
een extra bijdrage voor compensatie
25.161
huurlasten
Incl. extra lasten onderwijshuisvesting en
-146.582
compensatie huurlasten

151.524

€ 3.637

€

155.161

€

130.000

€

130.000

€

-

€

€

54.361

€ 1.305

€

55.666

€

202.248

€

202.248

€

-

€

€

4.999

€ 120

€

5.119

€

4.969

€

4.969

€

-

€

150

€

9.694

€ 233

€

9.927

€

10.450

€

9.927

€

-523

€

-0

€

658.132

€ 1.218.869

€

-

€

-560.737

€

-

€

BCF Sportstichting Zuidplas

€

642.707

€ 15.425

2.1.8 Buitensportaccommodaties

BCF

Buitensportaccommodaties

€

-

€0

Stichting Evenement

€

Stichting Oranje
Zevenhuizen

€
-

€ 1.218.869
€

-

8.200

€

9.710

€

9.710

€

-

€

4.436

€

4.950

€

4.610

€

-340

Oranjevereniging
Moordrecht

€

4.737

€

4.675

€

4.675

€

-

Oranjevereniging Oud
Verlaat

€

850

€

1.000

€

1.000

€

-

€

3.872

€

-

€

-

€

-

€

1.520

€

1.705

€

1.705

€

-

€

2.000

€

2.000

€

2.000

€

-

Koningsdagactiviteiten
Moerkapelle
Sinterklaasactiviteiten
ZevenhuizenMoerkapelle
Stichting Activiteiten
Moordrecht

-

€

2.1.7 Binnensportaccommodaties

2.1.9 Evenementen en
herdenkingen

naast indexering een extra bijdrage voor
-59.538 de nieuwe vestiging in Moerkapelle en
incl taallessen

€ 615

€

26.230

€

een extra bijdrage voor taakuitbreiding en
compensatie huurlasten

- In ontwikkeling

Restbedrag niet aangevraagd/verleend,
2.530 maar nog beschikbaar voor een
eventuele aanvraag.
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subcategorie/werksoort

BCF instelling(en)

Subtotaal Ontplooiing

verleend
bedrag 2018

€ 1.652.181

prijscompensatie voor
2019: 2,4%
€

39.652

totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2019

aanvraag
2019

voorstel te
verlenen
bedrag 2019

€ 1.691.833

€ 2.382.283

€ 2.427.620

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

verschil
aanvraag en
te verlenen
bedrag
€

45.337

verschil te
verlenen
bedrag en opmerkingen
beschikbaar
bedrag 2019
€

-735.787

3.1 Jeugd
3.1.1 Voorschoolse
voorzieningen en educatie
3.1.2 Algemeen (preventief)
jeugd- en jongerenwerk
3.1.3 Opvoedingsondersteuning

3.1.4 Activiteiten specifiek
gericht op kwetsbare
jeugd/jongeren

-

Stichting Klavertje Vier

n.v.t.

-

Kern Randstad

n.v.t.

BCF Welzijn Zuidplas

€

€
€0
-

-

€

-

€

-

€

-

loopt met ingang van 2018 via
Verordening Kindgebonden
Tegemoetkoming Kosten Peuteropvang
n.v.t. en Voorschoolse Educatie
n.v.t.

€

- zie gecoördineerd welzijnswerk (0.1)

Kwadraad Opvoedbureau

€

60.588

€ 1.454

€

62.042

€

61.800

€

61.800

€

-

€

HALT
MEE MH (IVH en Downteam)

€

13.780

€ 331

€

14.111

€

13.685

€

13.685

€

-

€

Is in 2018 in samenhang met de
aanvraag CJG behandeld, niet als
242 onderdeel van het SJP SD. In 2019 wel
weer als onderdeel van het SJP SD
behandeld.
426

€

5.787

€ 139

€

5.926

€

5.593

€

5.593

€

-

€

333

Stichting KernKracht
(ExpEx en
Straatadvocaat Jeugd)

€

9.540

Subtotaal Jeugd

€

89.695

totaal instellingssubsidies

€ 2.993.614

€ 229

€

9.769

€

9.900

€

9.769

€

€

2.153

€

91.848

€

90.978

€

90.847

€

-131

€

1.001

€

69.519

€ 3.826.350

€

57.246

€

-757.065

€ 3.069.285

€ 3.798.940

-131

€

ExpEx's en Staatadvocaat Jeugd worden
bekostigd uit de bijdrage die de gemeente
Zuidplas aan de gemeente Gouda betaalt
-0 in het kader van CP/ZVP, respectievelijk
uit de Doeluitkering Maatschappelijke
Opvang (van het rijk aan de
centrumgemeente Gouda).

dekkingsvoorstellen:

bedrag in gemeentebegroting

0.1 dekking extra subsidie Welzijn Zuidplas/Raad&Daad uit armoedebeleid (66141000-341300)

€

-7.190 binnen programma 2

0.1 dekking extra subsidie Welzijn Zuidplas/Moluks Ouderenhuis en Friend4Now uit Inloop GGZ (6630300-343999)

€

-12.300 binnen programma 2

0.1 dekking extra subsidie Welzijn Zuidplas/BrAInS (€ 7.800) uit de (voor 2019 en verder) hogere Rijksbijdrage voor Combinatiefuncties

€

-7.800 binnen programma 3

1.1.8 restbedrag niet-geïndiceerde dagopvang: nog beschikbaar houden voor een eventuele aanvraag

€

2.1.3 dekking extra subsidie Bibliotheek De Groene Venen voor € 46.200 uit budget Wet Inburgering Nieuwkomers (66210300/438000) en voor € 13.383 uit extra
huuropbrengsten afdeling Ruimte

€

2.1.5 dekking extra subsidie Swanla uit extra huuropbrengsten afdeling Ruimte

€

-146.582 tussen programma's (4►3)

2.1.7 dekking extra subsidie Sportstichting Zuidplas uit extra huuropbrengsten afdeling Ruimte

€

-560.737 tussen programma's (4►3)

2.1.4 Cultuurvijver: restbedrag beschikbaar houden voor cultuureducatie in VO en voor hogere leerlingaantallen in het PO

€

3.232 -

2.1.9 Evenementen en herdenkingen: restbedrag nog beschikbaar houden voor een eventuele aanvraag

€

2.530 -
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4.250 -59.538 tussen programma's (2►3 en 4►3)

subcategorie/werksoort

BCF instelling(en)

verleend
bedrag 2018

prijscompensatie voor
2019: 2,4%

'werkelijk totaal' van het verschil 'te verlenen bedragen en beschikbare bedragen'

totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2019

aanvraag
2019

voorstel te
verlenen
bedrag 2019

verschil
aanvraag en
te verlenen
bedrag

verschil te
verlenen
bedrag en opmerkingen
beschikbaar
bedrag 2019
€
27.070
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3

Activiteiten- en incidentele subsidies

3.1

Benutting subsidieplafonds 2019

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 2019 nog subsidieaanvragen worden gedaan.

deelterrein
0.3 (subtotaal) Incidentele subsidies
start-, aanjaag- en eenmalige subsidies
1.2 (subtotaal) Zorg&Ondersteuning en Participatie
1.2.1 Deelnamebevorderende activiteiten voor ouderen en mensen met een beperking
1.2.2 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking'
1.2.3 Voorlichting doelgroepen
1.2.4 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen
1.2.5 EHBO-verenigingen
1.2.6 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
x.x.x. N.t.b. (i.p.v. subsidiebijdrage in bezorgde maaltijden vanuit zorgcentra)
2.2 (subtotaal) Ontplooiing
2.2.1 Culturele verenigingen/organisaties
2.2.2 Wijk- en buurtverenigingen
2.2.3 Evenementen
3.2 (subtotaal) Jeugd
3.2.1 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren
totaal plafonds

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

voorstel
plafonds
2019
20.000
20.000
68.500
24.000
4.500
3.000
19.000
3.000
15.000
9.250
32.700
25.700
3.000
4.000
9.000
9.000
139.450

voorstel te
verlenen
2019
€
5.417
€
5.417
€
36.863
€
18.060
€
1.250
€
1.250
€
11.358
€
2.750
€
2.195
€
€
18.568
€
16.800
€
€
1.768
€
3.500
€
3.500
€
64.348

restant
2019
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

14.583
14.583
31.638
5.940
3.250
1.750
7.643
250
12.805
9.250
14.132
8.900
3.000
2.232
5.500
5.500
65.853

In paragraaf 3.3 zijn tabellen opgenomen met alle verleende activiteiten- en incidentele subsidies. Dit
betreft dus een nadere uitsplitsing van de tweede kolom van bovenstaande tabel.
De toelichting op de individuele bedragen is te vinden in bijlage II (p.61 en verder).

3.2

Afwegingen binnen de plafonds

Voor het beoordelen van de subsidieaanvragen en het verdelen van de subsidieplafonds gelden de
regels uit artikel 5 van paragraaf 0.2 Algemene bepalingen activiteitensubsidies
uit de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018:
Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond
1. Indien honorering van alle aanvragen die op een deelterrein voor subsidie in aanmerking komen (niet
meegerekend de aanvragen die op basis van een weigeringsgrond uit artikel 4:35 van de Awb, artikel
9 ASV of artikel 2 uit deze regeling al afvallen), zou leiden tot een overschrijding van het
subsidieplafond op dat deelterrein, worden de aanvragen op een prioriteitenlijst gerangschikt.
2. De volgorde op de prioriteitenlijst wordt bepaald door een weging op basis van de mate waarin de
activiteit bijdraagt aan de doelstellingen van het gemeentelijk beleid op het betreffende deelterrein van
het Sociaal Domein (1. Zorg&Ondersteuning en Participatie, 2. Ontplooiing of 3. Jeugd).
3. Indien na vaststelling van het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein van het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft, het subsidieplafond op een bepaald beleidsterrein nog niet is bereikt, worden
subsidieaanvragen die zijn binnengekomen na sluitingsdatum (1 oktober van het jaar voorafgaand aan
het subsidiejaar) en die voldoen aan de uitvoeringsregels voor dit beleidsterrein, gehonoreerd in
volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt.
4. Voor de toepassing van het derde lid geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag
volledig is.

In het concept van het Subsidiejaarprogramma 2019 pasten de aanvragen alle binnen de plafonds.
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3.3

Verleende activiteiten- en incidentele subsidies

0.3 Incidentele subsidies
instelling

omschrijving

SAZ

Shantykoor Het Kraaiennest

aanjaagsubsidie Steunpunt Wmo 3/3
eenmalige subsidie voor jubileumactiviteit:
Snertwandeltocht
eenmalige subsidie voor jubileumactiviteit
Zuidplas Muziek Festival
eenmalige subsidie voor familie-donateursdag

Stichting Dorpshuis Zevenhuizen

aanjaagsubsidie voor zondag muziekmiddagen

Zevenhuizensche IJsclub
Stichting Zuidplas Muziekfestival

NOV Potvis
eenmalige subsidie voor jubileum-activiteiten
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€0
€ 712
€ 1.500
€ 1.250
980
€ 975
€ 5.417
€ 20.000
€ 14.583

1.2.1 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen
instelling

omschrijving

Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven
diverse activiteiten
Zuid-Holland
Parento
wijklunches
Stichting Bejaardencomité Moordrecht
seniorenreis
Senioren Actief Zuidplas
Activiteiten SAZ-Ontspanning
Stichting Vier het Leven
project 'samen uit, samen genieten'
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den
jaarlijks reisje
IJssel
SAR Zevenhuizen-Moerkapelle
activiteitenprogramma
Ouderensoos Moordrecht
activiteitenprogramma
Zonnebloem Moordrecht
activiteitenprogramma
Vrouwen van Nu (NBvP)
activiteitenprogramma
Stichting Welzijn Moerkapelle
activiteitenprogramma
PCOB Nieuwerkerk aan den IJssel
themamiddagen en cursus creatief
UitBus 55Plus
activiteitenprogramma
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 750
€ 1.500
€ 1.000
€ 805
€ 3.200
€ 1.400
€ 1.470
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.000
€ 435
€ 1.500
€ 3.000
€ 18.060
€ 24.000
€ 5.940

1.2.2 Algemene belangenbehartiging doelgroepen ouderen/mensen met een beperking
instelling

omschrijving

PGZ

belangenbehartiging gehandicapten/ chronisch
zieken
belangenbehartiging ouderen

SVO
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€0
€ 1.250
€ 1.250
€ 4.500
€ 3.250

1.2.3 Voorlichting doelgroepen
instelling

omschrijving

Alzheimer NL, afdeling MH t.b.v. werkgroep AlzheimerCafé's Zuidplas
Zuidplas
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar
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geadviseerd
subsidiebedrag
€ 1.250
€ 1.250
€ 3.000
€ 1.750

1.2.4 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen
instelling

omschrijving

VOF Het Yogahuis
wekelijkse therapie en voorlichtingsavonden
SAZ
Activiteiten SAZ-Inspanning
OSS Be Fit
ouderengym
Orka
zwemles jeugd verstandelijke beperking
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 720
€ 7.263
€ 1.498
€ 1.877
€ 11.358
€ 19.000
€ 7.643

1.2.5 EHBO-verenigingen
instelling

omschrijving

EHBO-vereniging Zevenhuizen

(herhalings)lessen EHBO + aanwezigheid bij
evenementen
(herhalings)lessen EHBO
(herhalings)lessen EHBO + aanwezigheid bij
evenementen + lessen op scholen

Vereniging EHBO Moordrecht
Vereniging EHBO NadIJ

totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 1.500
€ 750
€ 500
€ 2.750
€ 3.000
€ 250

1.2.6 algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
instelling

omschrijving

SAZ
Activiteiten SAZ-Ondersteuning
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 2.195
€ 2.195
€ 15.000
€ 12.805

2.2.1 Culturele verenigingen of stichtingen
instelling

omschrijving

St. Torenmuziek Moordrecht
jaarprogramma
Stichting Open Atelier
jaarprogramma
Door Kunst Verkregen (DKV)
jaarprogramma
Moordrecht Klassiek
jaarprogramma
Da Capo
jaarprogramma
Symfonie-Orkest MH
jaarprogramma
Zangvereniging Asaf
jaarprogramma
Viswijvenkoor Sootjevisch
activiteit
Stichting Jongerentheater Quint
jaarprogramma
Protestantse gemeente
kunst-expo
Stichting Golden Circles Music productions activiteit
Stichting Cantare Con Piacere
Open Podium-activiteit
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 1.500
€ 1.500
€ 3.000
€ 1.500
€ 1.500
€ 2.500
€ 1.000
€ 800
€ 1.000
€ 500
€ 1.500
€ 500
€ 16.800
€ 25.700
€ 8.900

2.2.2 Wijk- en buurtverenigingen
instelling

omschrijving

totaal
subsidieplafond 2019

-

na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€0
€ 3.000
€ 3.000
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2.2.3 Evenementen en volksfeesten
instelling

omschrijving

Comité Avondvierdaagse Zevenhuizen
activiteit
Oogstfeest
activiteit
Voetbalvereniging Nieuwerkerk
avondvierdaagse
totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

geadviseerd
subsidiebedrag
€ 268
ntb
€ 1.500
€ 1.768
€ 4.000
€ 2.232

3.2.1 Jeugdactiviteiten
instelling

omschrijving

Stichting VEDJ
PKN Bethel gemeente
Jeugdwerk Vierkap
Stichting Safewings

Dance Parade
Witte-Tent-Week
jaarprogramma
Bijeenkomsten en acitiviteiten voor
pleeggezinnen

totaal
subsidieplafond 2019
na verlening bovenstaande subsidies nog beschikbaar

TOTAAL VERLEEND
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geadviseerd
subsidiebedrag
€0
€ 1.000
€ 1.000
€ 1.500
€ 3.500
€ 9.000
€ 5.500

€ 64.348

Subsidiejaarprogramma
Sociaal Domein
2019
gemeente Zuidplas

BIJLAGEN
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BIJLAGE I - INSTELLINGSSUBSIDIES
0. Algemeen
0.1 Instellingen werkzaam op meerdere terreinen
Welzijn Zuidplas
Aanvraag 2019
Gemeente Zuidplas heeft op 9 januari 2017 met de Stichting Samen Zuidplas (voorheen Stichting
Jeugdwerk Zuidplas) een subsidieovereenkomst voor 4 jaar afgesloten. Stichting Samen Zuidplas
vormt met de Nederlandse Patiëntenvereniging het samenwerkingsverband Welzijn Zuidplas, dat op
18 mei 2016 officieel werd gelanceerd. Welzijn Zuidplas is verantwoordelijk voor een totaalpakket aan
preventieve taken en maatregelen op het gebied van 'zorg, ondersteuning en participatie' en
'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk'. De opdracht, offerte en de subsidieovereenkomst
2017-2020 vormen de basis voor de subsidieverlening in 2019.
Welzijn Zuidplas heeft in augustus 2018 in een brief aangegeven dat zij voor 2019 voor een aantal
(nieuwe) taken extra subsidie aanvragen, totaal € 30.290, te weten voor:
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor Raad en Daad, kosten: € 7.190;
• aanvulling BrAinS2, extra inzet van 2 uur p/w coördinatie plus prijscompensatie, kosten: € 10.800.
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor maatjesproject Friend4Now, kosten: € 9.800;
• extra activiteitensubsidie voor Moluks Ouderenhuis i.v.m. uitbreiding activiteitenaanbod voor doelgroep
60+ (sociaal cultureel (ontmoeting) , educatie ( kook- en naaicursus), themabijeenkomst
(eenzaamheid, mantelzorg, sociale binding), kosten: € 2.500 (inclusief € 1.000 extra huur van het JWFgebouw ten behoeve van de extra activiteiten).
Verder In 2019 is er extra inzet op mantelzorgondersteuning. De werkelijke kosten bedragen
daardoor € 113.579. Vanuit de reguliere subsidie is € 97.519 beschikbaar voor
mantelzorgondersteuning. Het restant à € 16.060 wordt gedekt vanuit 'nog te besteden gelden NPV'
(zie jaarrekening 2017 pag. 16) en een projectsubsidie voor de pilot SaaM. De 'nog te besteden
gelden NPV' betreffen 10 uur personele inzet p/w t.b.v. de jonge mantelzorger3. De projectsubsidie
voor SaaM betreft 4 uur personele inzet p/w. Tijdens de pilot, die loopt van september 2018 t/m maart
2019, zal bekeken worden of 4 uur voldoende is of uitbreiding van uren noodzakelijk is.
Tot slot noemt Welzijn Zuidplas nog een subsidiebedrag van € 10.640 voor Sport4Work. Deze
subsidie is voor 2017 en 2018 incidenteel toegekend. Omdat het project in 2018 geen doorgang heeft
kunnen vinden, wordt aan Welzijn Zuidplas toestemming verleend het budget van 2018 door te
schuiven naar 2019 voor de organisatie van een nieuwe editie.
Beoordeling
• ALGEMEEN
De preventieve taken en maatregelen op het gebied van 'zorg, ondersteuning en participatie' en
'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk' waar Welzijn Zuidplas zich in 2019 op richt, voldoen
aan de bepalingen voor onafhankelijke cliëntondersteuning (1.1.1), de bepalingen voor
mantelzorgondersteuning en -waardering (1.1.2), de bepalingen voor vrijwilligersondersteuning en waardering (1.1.3), de bepalingen voor integratie bevorderende activiteiten voor mensen met een
achterstand als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond (1.1.6) en de bepalingen voor
algemeen (preventief) jeugd- en jongerenwerk (3.1.2).
2

3

BrAInS staat voor Brede Activiteiten In Scholen), naschoolse activiteiten (met name op het gebied van sport
en cultuur) waarbij kinderen op basisscholen een aantal weken achtereen kennis kunnen maken met
verenigingen in Zuidplas die deze activiteiten structureel aanbieden.
Met ingang van 1 januari 2020 is deze ‘pot’ nagenoeg leeg en zal voor deze gelden een extra aanvraag
worden ingediend bij de gemeente.
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De subsidieovereenkomst 2017-2020 is tot stand gekomen aan de hand van de systematiek van
Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). De gemeente heeft in 2016 in een opdrachtbeschrijving
aangegeven aan welke maatschappelijke effecten Welzijn Zuidplas geacht wordt bij te dragen. Over
de doelstellingen, de resultaatverwachtingen en de prestatieverwachtingen hebben
dialooggesprekken plaatsgevonden. Welzijn Zuidplas heeft vervolgens de opdracht omgezet naar een
offerte. Over deze offerte hebben de gemeente en de organisatie overeenstemming bereikt en
daarmee ligt er een basis voor de subsidieverlening voor 2017-2020.
• PER ONDERDEEL
In de offerte zijn de activiteiten en de te leveren resultaten voor de onderdelen 'zorg, ondersteuning
en participatie' en 'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk' uiteengezet.
- Voor 'zorg, ondersteuning en participatie' geldt dat de kwaliteit van de dienstverlening en de
afstemming met andere partijen binnen het welzijnsveld centraal staan. Het VIP (Vrijwilligerspunt)
fungeert als een belangrijke spilfunctie.
- Voor 'algemeen preventief jeugd- en jongerenwerk' hebben de afspraken betrekking op onderdelen:
accommodatiegebonden jongerenwerk, ambulant werk en jongereninformatie. Welzijn Zuidplas richt
zich, samen met andere instellingen, op het vormgeven van de pedagogische civil society. Een
belangrijk aspect hierbij is dat jongeren zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving en dat
overlast daarmee wordt voorkomen.
Maatschappelijk effect en verwacht resultaat
Welzijn Zuidplas draagt bij aan het effect dat inwoners in staat zijn om zelfstandig vorm te geven aan
hun leven. Om dit te bereiken wil Welzijn Zuidplas organisaties, vrijwilligers en inwoners duurzaam
met elkaar verbinden door activiteiten, diensten en producten te verzorgen die het beste in de mens
naar boven halen.
Het verwachte resultaat is dat een groot deel van de vragen (80%) van inwoners met betrekking tot
maatschappelijke ondersteuning in het welzijnsveld worden afgehandeld.
Gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst zet Welzijn Zuidplas de volgende middelen in
om de resultaten te meten: Cliëntregisatriesysteem, storytelling, tevredenheidsonderzoek.
Tijdens de kwartaaloverleggen wordt verantwoording afgelegd over de activiteiten/prestaties in relatie
tot de subsidie.
Begroting en subsidiebudget
In de gemeentebegroting is rekening gehouden met een algemeen subsidiebudget van
€ 999.7594. Daarnaast vraagt Welzijn Zuidplas dus structureel een extra bedrag aan van
€ 30.290:
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor maatjesproject Friend4Now, kosten: € 9.800;
Deze gelden zijn nodig om het project Friend4Now voort te kunnen zetten. Bij dit project wordt een
maatje gekoppeld aan een jongere om voor een maximale periode van 1 jaar, 1x per twee weken
gezamenlijk een activiteit te doen. Veelal betreft het hulpvragen van jongeren die moeite hebben zelf
invulling te geven aan vrije tijd of sociale contacten aan te gaan. Friend4Now kon (mede op signaal
van het Sociaal Team Zuidplas, dat een behoefte signaleerde aan vrijwilligers die zich als maatje
kunnen inzetten voor jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben) zonder extra kosten
starten door de inzet van een stagiair. Friend4Now is daardoor echter ook kwetsbaar, omdat deze
afhankelijk is van de inzet van een goede stagiair of vrijwilliger. Met extra middelen kan de nodige
coördinatie van de vrijwillige maatjes worden geborgd.
Friend4Now is gericht op een doelgroep kwetsbare jongeren. Het werkt preventief om eenzaamheid en
(andere) psychosociale problemen onder deze doelgroep te verminderen en past daarom goed in het
beleid 'Zuidplas verbindt' en het preventief beleid maatschappelijke zorg.
• extra activiteitensubsidie voor Moluks Ouderenhuis i.v.m. uitbreiding activiteitenaanbod voor doelgroep
60+ (sociaal cultureel (ontmoeting) , educatie ( kook- en naaicursus), themabijeenkomst
4

In artikel 4 (Bekostiging) lid 3 van de subsidieovereenkomst 2017-2020 staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te
verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting
en de bijbehorende financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een
en ander met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad."
In paragraaf 1.3 (Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat
het percentage voor 2019 2,4% is. Voor Welzijn Zuidplas betekent dit dat er, berekend over € 976.327
(subsidiebedrag 2018), voor 2019 een bedrag van € 23.432 aan prijscompensatie beschikbaar is, waarmee het
totaal beschikbare bedrag voor 2019 € 999.759 is.
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(eenzaamheid, mantelzorg, sociale binding), kosten: € 2.500.
Deze gelden zijn nodig omdat uit onderzoek bij de doelgroep is gebleken dat de 'nieuwe ouderen' van
Molukse afkomst behoefte hebben aan preventieve activiteiten (voorkomen van eenzaamheid, bewust
maken van zelf zorgen voor activiteiten/voorzieningen/netwerk wanneer men ouder wordt e.d.)
Het Moluks Ouderenhuis zet zich in voor de doelgroep kwetsbare (Molukse) ouderen. De
(inloop)activiteiten werken preventief om eenzaamheid en (andere) psychosociale problemen onder
deze doelgroep te verminderen en past daarom goed in het beleid 'Zuidplas verbindt' en het preventief
beleid maatschappelijke zorg.
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor Raad en Daad, kosten: € 7.190;
Deze gelden zijn nodig om een goed algemeen preventief aanbod (door vrijwilligers) te kunnen blijven
doen zoals is aangegeven in het Beleidskader Armoede en Schulden 2018-2022. Met deze inzet
kunnen extra budgetmaatjes getraind en begeleid worden, die in 2019 weer nieuwe hulpvragen op
kunnen pakken (in 2018 is vooral ingezet op het wegwerken van de wachtlijst).
• aanvulling BrAinS, extra inzet van 2 uur p/w coördinatie plus prijscompensatie, kosten: € 10.800.
Deze gelden zijn nodig omdat gezien het enorme succes van deze activiteit de oorspronkelijke dekking
niet meer toereikend is. De activiteiten passen goed in het lokaal gezondheidsbeleid (activiteiten voor
sport en bewegen) en de bestrijding van eenzaamheid onder jongeren (stimulering van deelname aan
activiteiten in het algemeen).
NB: over het budget voor combinatiefunctionarissen is geen prijscompensatie mogelijk.
Hieronder volgt een dekkingsvoorstel voor de extra subsidiebedragen:
totaal
beschikbaar
voor
subsidie
2019

voorstel te
verlenen
bedrag
2019

€

999.759

€ 1.012.059

€

€

33.280

€

40.470

€

€

100.000

€

107.800

€

1.133.039

€ 1.160.329

verschil te
verlenen
bedrag en dekkingsvoorstel
beschikbaar
bedrag 2019

€
€

€ 9.800 en € 2.500 voor Friend4Now respectievelijk de uitbreiding van de
activiteiten in het Moluks Ouderenhuis te dekken uit de gelden 'Inloop GGZ'.
7.190 € 7.190 voor Raad&Daad te dekken uit armoedebeleid (66141000-341300).
€ 10.800 voor BRAinS kan voor € 3.000 worden gedekt uit het budget
7.800 'combinatiefunctionaris sport' (deze bedraagt voor 2019 € 100.000) en verder uit
de (voor 2019 en verder) hogere Rijksbijdrage voor Combinatiefuncties.
33.290 totaal
12.300

Advies:
Aan Stichting Samen Zuidplas voor 2019 (voorlopig) een subsidie te verlenen van in totaal
€ 1.160.329, voor het uitvoeren van:
a. de activiteiten en het leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 20172020;
b. uitgebreid met:
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor Raad en Daad (€ 7.190);
• aanvulling BrAinS, extra inzet van 2 uur p/w coördinatie plus prijscompensatie: (€ 7.800).
• extra inzet van 4 uur p/w coördinatie voor maatjesproject Friend4Now (€ 9.800);
• extra activiteitensubsidie voor Moluks Ouderenhuis i.v.m. uitbreiding activiteitenaanbod
(€ 2.500).
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1. Zorg en Ondersteuning en Participatie
1.1 Onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo 2015)
1.1.1 Bepalingen voor onafhankelijke cliëntondersteuning (Wmo 2015)
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Cliëntondersteuning is beschikbaar in de gemeente Zuidplas, zoals bepaald in artikel 2.2.4
van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. cliëntondersteuning: onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning
die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en participatie en het verkrijgen van een zo
integraal mogelijke dienstverlening op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, preventieve
zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen
(= artikel 1.1.1. lid 1 van de Wmo 2015).
b. ZIN = zorg in natura.
c. PGB = persoonsgebonden budget.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Voor subsidie komen in aanmerking activiteiten voor cliëntondersteuning:
a. die gaan om: informatie, advies en algemene ondersteuning;
b. die beschikbaar zijn voor alle burgers;
c. die gericht zijn op de cliënt (ZIN of PGB) en/of op de mantelzorger
(met het oog op de verlichting van mantelzorgers);
d. die gratis zijn voor cliënten;
e. die onafhankelijk zijn;
f. die laagdrempelig zijn;
g. die het belang van cliënten als uitgangspunt nemen;
h. die worden aangeboden door professionele organisaties (formele cliëntondersteuning);
i. waarbij de aanbiedende organisatie samenwerkt met de overige aanbieders van onafhankelijke
cliëntondersteuning in de gemeente, zoals vastgelegd in de Nota Onafhankelijke Cliëntondersteuning
2015-2016 (vastgesteld door de raad 16 juni 2015).
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor cliëntondersteuning. Het bepaalde budget wordt
vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde
subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

De ondersteuning die gemeenten moet bieden heet weliswaar 'cliëntondersteuning', maar het gaat
om ondersteuning die beschikbaar voor àlle ingezetenen en dus niet bijvoorbeeld alleen degenen die
een aanvraag doen in het kader van de Wmo 2015, de Jeugdwet en/of de Participatiewet.
Het gaat om een algemene voorziening over de mogelijkheden op het vlak van een zo integraal mogelijke
dienstverlening. Het is van belang dat er voor inwoners voldoende keuzevrijheid en diversiteit is in
onafhankelijke cliëntondersteuning (zowel informeel als formeel, met levensbrede kennis en
specialisaties, herkenbaar voor alle doelgroepen).
De gemeenteraad van Zuidplas heeft op 21 juni 2016 besloten om -via het subsidiebeleid- de
subsidierelatie voort te zetten met verschillende partijen die onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden,
om zo een breed palet van aanbod te hebben voor alle inwoners.
Eén van die aanbiedende partijen is Welzijn Zuidplas (zie bijlage/paragraf0.1.), de andere zijn MEE
Midden-Holland en Stichting KernKracht (voorheen ZOG Midden-Holland), zie hieronder.
Welzijn Zuidplas
Zie Welzijn Zuidplas (bijlage 0.1)
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MEE Midden-Holland
Aanvraag/offerte
MEE-organisaties zijn in 2004 ontstaan uit de voormalige SPD-en (Sociaal Pedagogische Diensten),
oorspronkelijk nazorgdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking.
MEE-organisaties zijn nu organisaties die vraaggestuurde hulp bieden aan een bredere doelgroep;
naast mensen met een verstandelijke beperking ook bestaand uit mensen met een lichamelijke,
visuele of zintuiglijke beperking en met chronisch zieken.
Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015, heeft de gemeente Zuidplas met MEE MH een
subsidierelatie ten aanzien van het aanbod ten aanzien van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' en
nog een aantal overige taken5. Met MEE is begin 2017 een BCF-overeenkomst 2017-2020
afgesloten. Op basis van deze overeenkomst dient MEE wel jaarlijks een geactualiseerde offerte in.
Voor 2019 offreert MEE de volgende producten:
1 Zorg en Ondersteuning en Particpatie
a Onafhankelijke cliëntondersteuning (algemeen en ServiceBureau);
b Voorlichting Doelgroepen;
2 Jeugdactiviteiten:
a Coördinatie Down-team;
b Coördinatie Integrale Vroeghulp (Goudvis).
Deze onderdelen worden hieronder nader toegelicht.
Overigens heeft MEE zijn tarieven aangepast van € 75/uur (2017 en 2018) naar € 73,50/uur (2019).
Voor dit lagere uurtarief heeft MEE wat meer uren geoffreerd dan in voorgaande jaren. Per saldo
komt de offerte op een iets lager totaalbedrag uit dan het in de gemeentebegroting beschikbare
bedrag voor 2019.
1a Onafhankelijke cliëntondersteuning (1a algemeen en 1b ServiceBureau
(651 uur à € 73,50/uur = € 47.848,50).
Dit onderdeel bestaat uit cliëntondersteuning algemeen en het servicebureau (SB: de 'backoffice').
Activiteiten binnen de Onafhankelijke cliëntondersteuning zijn:
o AANMELDING: Veelal is de Servicebureau consulent het eerste aanspreekpunt van
derden/professionals of van de cliënt die een vraag heeft. Het Servicebureau screent wat MEE kan
betekenen. Het Servicebureau geeft informatie en advies, verwijst naar andere passende
hulpverlening, of neemt een aanmelding aan voor ondersteuning van een onafhankelijk
cliëntondersteuner voor een langduriger traject.
o VRAAGVERDUIDELIJKING, netwerkverkenning: De consulent ondersteunt de inwoner en zo
nodig/mogelijk zijn netwerk om in kaart te brengen welke vragen en problemen er zijn. Onderzocht
wordt waar mogelijkheden liggen binnen het eigen netwerk of voorliggende voorzieningen.
o INFORMATIE EN ADVIES: Consulenten geven informatie en advies aan de inwoners en hun netwerk.
Dit kan gaan over elke levensfase en elk levensgebied.
o KORTDURENDE ONDERSTEUNING: Inwoners die voor korte tijd verminderd zelfredzaam zijn, kunnen
ondersteuning krijgen van de MEE-consulent. Mensen krijgen gedurende korte tijd met beperkte
intensiteit ondersteuning om een specifiek doel te behalen.
o ONDERSTEUNING BIJ KEUKENTAFELGESPREK BETREFT VERKRIJGEN BESCHIKKING: Wanneer de inwoner
een maatwerkvoorziening nodig heeft, kan de MEE-consulent het gesprek voorbereiden en de
inwoner onafhankelijk ondersteunen bij zijn aanvraag. De expertise van de MEE-consulent kan
worden ingezet bij het adviseren van de Wmo-consulenten/leden van het Sociaal Team.
1b Voorlichting Doelgroepen (€ 2.600)
Dit onderdeel betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 1.2.3 van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein (activiteitensubsidie voor voorlichting doelgroepen).
Omdat met MEE echter al een BCF-overeenkomst wordt afgesloten, wordt de subsidie voor dit
onderdeel meegenomen in het totaal van de instellingssubsidie.
Voorlichting kan worden gegeven naar behoefte die er bij inwoners van de gemeente Zuidplas zijn.

5

NB: In dit SJP gaat het niet over de financiering van de afspraken die de gemeente Zuidplas heeft t.a.v. het
Sociaal Team. MEE maakt onderdeel uit van 'Voortouw', één van de partijen die gezamenlijk de Sociaal
Teams in Zuidplas bemensen. De gesubsidieerde taken van MEE die in dit SJP zijn beschreven staan
volledig los van de afspraken die de gemeente heeft met Voortouw/Sociaal Team.
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Ook aan de hand van signalen/behoeften via het Sociaal Team of andere samenwerkingspartner.
Er kan gedacht worden aan:
o informatieavond over een bepaald doelgroep met een bepaald thema of levensfase (NAH, ASS en
of LVB);
o informatieavond over beschermingsmaatregelen;
o themabijeenkomst over de regelgeving (bijvoorbeeld: 'Ik word 18 jaar en dan…?')
Voor 2019 streeft MEE ernaar om op jaarbasis 5 bijeenkomsten te organiseren. Dit is echter
afhankelijk van de vraag/behoefte van de inwoners en de gemeente Zuidplas. Indien dit aantal van
5 niet aansluitend is, overlegt MEE met de gemeente Zuidplas of het resterende niet-ingezette
budget per bijeenkomst ingezet kan worden voor bijvoorbeeld een ander innovatief collectief
aanbod, of dat er substitutie op het onderdeel 1a - Onafhankelijke Clientondersteuning - kan
plaatsvinden.
2. Jeugd (€ 5.593)
De activiteiten m.b.t. Jeugd, waarvoor MEE subsidie aanvraagt, worden behandeld in paragraaf
3.4 van bijlage II (activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren).
Beoordeling
De activiteiten waarvoor MEE -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 2017-2020- een
offerte 20198 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor onafhankelijke cliëntondersteuning
(1.1.1) en de bepalingen voor voorlichting doelgroepen (1.2.3).
In artikel 4 (Bekostiging) lid 3 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 MEE-Midden-Holland en de
gemeente Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met
hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting en de bijbehorende
financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een en ander
met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad." In paragraaf 1.3
(Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat het
percentage voor 2019 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 50.092. Voor 2019 is er € 1.202 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 51.294 is.
Advies
MEE voor 2018 een instellingssubsidie van in totaal € 50.404, conform het aangevraagde bedrag, te
verlenen voor het uitvoeren van:
1a onafhankelijke cliëntondersteuning (€ 47.849) en
1b voorlichting doelgroepen (€ 2.555).

Stichting KernKracht
Aanvraag Onafhankelijke Cliëntondersteuning (STIP)
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.
Op het terrein van cliëntondersteuning organiseert KernKracht het 'STIP'; het Steun- en
InformatiePunt voor de geestelijke gezondheidszorg, inclusief verslavingszorg en maatschappelijk
opvang, in Midden-Holland. 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.
Met KernKracht is begin 2017 een subsidie-overeenkomst 2017-2020 afgesloten. Op basis van deze
overeenkomst dient KernKracht wel jaarlijks een subsidieaanvraag + begroting in.
Voor heel Midden-Holland heeft KernKracht een begroting voor 'onafhankelijke
cliëntondersteuning/STIP in 2019' opgesteld van € 164.000, die naar rato van inwoneraantallen is
verdeeld over de Midden-Hollandgemeenten, bij de gemeente Zuidplas vraagt KernKracht een
subsidie aan van € 25.000 (Dat is € 4.588 hoger dan het verleende bedrag in 2018).
Voor dit bedrag van wil KernKracht 10 uur per week onafhankelijke cliëntondersteuning leveren aan
(inwoners van) de gemeente Zuidplas. Hieronder valt:
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• Direct cliëntcontact
• Spreekuur op locatie (HOED in Nieuwerkerk aan den IJssel) en gebruik maken van hoofdlocatie
(Tielweg 3 te Gouda)
• Bekendheid vergroten
• Signalering
• Informatieavond Mantelzorgers (O)GGZ
• Deskundigheidsoverdracht vanuit cliëntperspectief aan de Sociaal Teams, POHers, wijkteams GGZ en
gemeente
• Scholing van en inzet van informele cliëntondersteuning
• In beeld krijgen van behoefte
• Bijdragen aan ontwikkeling van het vak.
De extra € 4.588 heeft KernKracht naar eigen zeggen nodig omdat zij extra kosten maken:
• Personeelskosten: a. extra uren personeel en reiskosten door frequenter huisbezoeken of overleggen
die niet aansluitend aan het vrijdagse spreekuur zijn te plannen; b. uren inzet voor extra activiteiten,
zoals b.v. Zuidplas verbindt, cursus keukentafelgesprek voor informele cliëntondersteuners en c. extra
uren vrijwilligersvergoeding specifiek door inzet in Zuidplas.
• Huisvestingskosten: de locatiekosten waren er tot en met 2017 niet doordat toen werd deelgenomen
aan de algemene inloop/niet-geïndiceerde dagbesteding voor de doelgroepen LVB/NAH/GGZ in de
Bata4. Deze inloop bestaat per 1-1-2018 niet meer. Spreekuur van KernKracht vindt nu plaats in de
HOED, waarvoor KernKracht € 1.440 op jaarbasis dient te betalen.
Aanvragen Jeugd (zie paragraaf 3.4 - activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren)
KernKracht noemt in de subsidieaanvraag -naast de onafhankelijke cliëntondersteuning/STIP- ook
een aantal andere activiteiten/projecten:
• KernKracht voert diverse activiteiten uit die worden gefinancierd uit de zogenaamde CP-/ZVPmiddelen. Dit betreft voormalige AWBZ-subsidieregelingen van vóór de invoering van de Wmo:
Collectieve Preventie en ZorgVernieuwingsProjecten in de GGZ. Alle gemeenten in Nederland
ontvingen met ingang van 2007 deze middelen op hun begroting. In Midden-Holland hebben alle
gemeenten vanaf het begin via delegatiebesluiten de besteding van deze middelen aan de
centrumgemeente Gouda overgelaten. KernKracht ontvangt het grootste deel van deze CP-/ZVPmiddelen.
Met ingang van 2018 wordt vanuit de CP-/ZVP-middelen ook het project ExpEx's (de coördinatie van
ervaringsdeskundige jongeren - die jongeren adviseren) betaald. Hierover heeft het college separaat
aan dit SJP al besloten op 18 juli 2017 (B17.000340);
• Straatadvocaat Jeugd. Deze financiert de centrumgemeente Gouda namens alle gemeenten in
Midden-Holland. Dekking vindt plaats vanuit de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang die Gouda
van het rijk ontvangt.
De aanvragen voor de ExpEx's en de Straatadvocaat worden nog even kort behandeld in paragraaf
3.4 van bijlage II (activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren).
Extra aanvragen voor nieuwe projecten
KernKracht vraagt regionaal voor 2019 ook subsidies aan voor een vijftal nieuwe projecten. Deze
staan los van de Onafhankelijke Cliëntondersteuning. Het gaat om:

project

bedrag
totaal
MiddenHolland

bedrag
Zuidplas
(18%)

opmerkingen

I
project
herstelhotel

€ 136.000

€ 24.480

Project is nog niet zo heel concreet beschreven/begroot.
Het Herstelhotel heeft als belangrijk (neven)doel om mantelzorgers te
ontlasten.
Zuidplas heeft in regionale oplegger bij Regionaal Kader
Maatschappelijke Zorg 2017-2020 wel aangegeven meer te willen
inzetten op mantelzorg voor de doelgroep OGGZ/Maatschappelijke Zorg.
• Waarschijnlijk wordt voorgesteld om dit project te betalen uit het
zogenaamde 'doorbraakfonds', dat in overleg met de regiogemeenten door
de gemeente Gouda wordt beheerd. Criteria hiervoor moeten nog
besproken worden.

II
project
mantelzorg
(O)GGZ

€ 35.000

€ 6.300

Bedoeling is om een coördinator aan te stellen voor een groep vrijwillige
GGz-mantelzorgers die -na training/deskundigheidsbevordering- andere
familieleden/naasten praktisch en emotioneel kunnen ondersteunen
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project

bedrag
totaal
MiddenHolland

bedrag
Zuidplas
(18%)

III
project
crisiskaart

€ 30.000

€ 5.400

IV
project
participatie
en werk

€ 20.000

€ 3.600

€ 6.000

€ 1.080

€ 227.000

€ 41.580

V
project
medezeggenschap

totaal

opmerkingen
Zuidplas heeft in regionale oplegger bij Regionaal Kader
Maatschappelijke Zorg 2017-2020 wel aangegeven meer te willen
inzetten op mantelzorg voor de doelgroep OGGZ/Maatschappelijke Zorg.
• Regionaal is afgestemd dat gemeenten in Midden-Holland hierover
individueel besluiten.
Een Crisiskaart is een persoonlijk, klein opvouwbaar kaartje, bedoeld voor
mensen die weten dat ze in een crisis kunnen komen. Het is een
samenvatting van een crisisplan. Dit is een belangrijk instrument om de
regie tijdens een crisis bij de cliënt te houden. Het gaat primair uit van de
wensen en behoeften van de cliënt en zoekt van daaruit een aansluiting
op passend aanbod. De Crisiskaart wordt opgesteld door cliënt en in
samenspraak met alle betrokkenen en beschrijft hoe te handelen als er in
de toekomst sprake is van een (mogelijke) crisis. Het is een instrument
om de relatie tussen de hulpverlening en naastbetrokkenen praktisch
vorm te geven rond potentieel risicovolle situaties. Het betreft alle
ketenpartners in (het voorkomen van) een crisis, ook wijkagent, vervoer,
HAP en PEH. Het geeft cliënten inzicht in de eigen crisis en herstel. Het
geeft meer duidelijkheid en rust en hier gaat een preventieve werking van
uit. De kwaliteit van de acute zorg verbetert, doordat cliënt kenbaar maakt
wat helpt (bejegening, medicatie en do’s). Het geeft duidelijkheid voor
hulpverleners & betrokkenen waardoor adequaat en sneller hulp ingezet
kan worden. Er is ook aandacht voor praktische zaken bij acute opname
(zoals afsluiten van het huis, zorg huisdieren, contact werkgever, et
cetera) waardoor nare gevolgen van een crisisopname beperkt worden.
Het proces om tot de crisiskaart te komen is minstens zo belangrijk als
het product (de kaart). Door samen met een getrainde ondersteuner de
kaart op te stellen, komen gesprekken met betrokkenen over de
doorgemaakte crisissen los. Dit wordt door cliënt vaak als steunend
ervaren. Ook het gesprek over hoe een crisis te voorkomen geeft ruimte
en doorbreekt het taboe.
• Waarschijnlijk wordt voorgesteld om dit project regionaal te financieren,
maar er zijn nog vragen van de gemeenten aan KernKracht.
Bedoeling is om in de regio Midden-Holland 10-12 mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (vanuit een GGz-beperking) weer te helpen
aan betaald werk. De kosten bedragen € 1.800 per traject. Mogelijk past
dit project binnen het nog op te stellen ‘actieplan werk’, waar ook de link
tussen Wmo en PW wordt gelegd. De komende periode wordt dit verder
uitgewerkt.
• Regionaal is afgestemd dat gemeenten in Midden-Holland hierover
individueel besluiten.
Voor de coördinatie (4 uur/week) van het 'Radenoverleg'; voorheen werd
dit niet apart gefinancierd.
Het Radenoverleg is een vorm van informele zeggenschap die goed
aansluit bij het veranderende landschap van medezeggenschap: het
voldoet aan de behoefte om verbindingen tot leggen tussen cliëntenraden
van zorginstellingen en cliënten en adviesraden van gemeenten. Het
regionaal aanbod en lokaal aanbod (O)OOZ vinden elkaar en expertise
wordt uitgewisseld.
• Regionaal wordt voorgesteld de aanvraag voor dit project af te wijzen.

Beoordeling
De activiteiten waarvoor KernKracht -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 2017-2020een subsidieaanvraag 2019 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor onafhankelijke
cliëntondersteuning (1.1.1).
In artikel 3 (Bekostiging) lid 2 van de subsidieovereenkomst 2017-2020 staat: "Voor 2018 t/m 2020
wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de
gemeentelijke begroting en de bijbehorende financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke
meerjarenbegroting opgenomen, een en ander met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van
de gemeenteraad." In paragraaf 1.3 (Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit
SJP werd al aangegeven dat het percentage voor 2018 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 20.412. Voor 2019 is er € 490 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag voor 2019 € 20.902 is.
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Advies
• KernKracht voor 2019 een instellingssubsidie van € 21.852 te verlenen voor het uitvoeren van
onafhankelijke cliëntondersteuning (€ 1.440 extra ten opzichte van de subsidie 2018, vanwege extra
huisvestingskosten van het spreekuur in Zuidplas);
• De aanvragen voor de nieuwe projecten I (Herstelhotel), en III (Crisiskaart) vanuit Zuidplas af te wijzen
omdat door de Midden-Hollandgemeenten gezamenlijk wordt ingezet op regionale financiering;
• De aanvraag voor het nieuwe projecten V (Medezeggenschap) -in overleg met de andere MiddenHollandgemeenten- af te wijzen;
• De aanvraag voor het nieuwe project II (Mantelzorgondersteuning) nog nader te bespreken met
Stichting KernKracht, eventueel in afstemming met (een) andere Midden-Hollandgemeente(n);
• De aanvraag voor het project IV (Werk en Participatie) nog nader te bespreken met Stichting
Kernkracht.

1.2 Mantelzorgondersteuning en -waardering (Wmo 2015)
1.1.2 Bepalingen voor mantelzorgondersteuning en -waardering (Wmo 2015)
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Mantelzorgers in de gemeente Zuidplas worden ondersteund en ontlast.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. mantelzorg: langdurige zorg (voor 8 uur per week of meer en gedurende 3 maanden of meer) die niet
in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een hulpbehoevende, door personen
uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale relatie en
waarbij de zorg -qua duur en intensiteit- de gebruikelijke zorg overstijgt.
b. steunpunt Mantelzorg: een steunpunt, dat fysiek, telefonisch en via e-mail/internet te bereiken is voor
inwoners voor het verkrijgen van informatie, advies en hulp door een mantelzorgconsulent.
Het steunpunt biedt zowel directe ondersteuning als indirecte ondersteuning,
1° directe ondersteuning: luisterend oor en/of lotgenotencontact, onafhankelijke
cliëntondersteuning specifiek voor mantelzorgers, hulp bij sociale netwerkvorming;
2° indirecte ondersteuning: doorverwijzing naar andere instellingen, voor (vrijwillige) respijtzorg,
ondersteuning bij administratieve zaken en/of belangenbehartiging van degene die de
mantelzorger verzorgt.
c. Vrijwillige respijtzorg: de (door vrijwilligers georganiseerde coördinatie van) inzet van vrijwilligers die
zorg en hulp bieden aan mensen met een (chronische) ziekte en/of beperking opdat de mantelzorger
tijdelijk is vrijgesteld van het bieden van de benodigde hulp of zorg.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie van een Steunpunt Mantelzorg;
b. organisatie Dag van de Mantelzorg (jaarlijks op of rond 10 november);
c. het leveren van beleidsinformatie over mantelzorg aan de gemeente Zuidplas;
d. het verzorgen van vrijwillige respijtzorg;
e. het (in aanvulling op de door de Steunpunt Mantelzorg georganiseerde bijeenkomsten) organiseren
van voorlichting en lotgenotencontact voor (specifieke groepen) mantelzorgers.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar is
voor mantelzorgondersteuning en -waardering. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een
subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Welzijn Zuidplas
Zie Welzijn Zuidplas (bijlage 0.1)
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Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas
Aanvraag
De Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas organiseert in de gemeente Zuidplas al vele
jaren Vrijwillige Thuishulp.
Bij de 'Vrijwillige Thuishulp' ondersteunen vrijwilligers mantelzorgers, door aanvullende of respijtzorg
te leveren bij iemand die zorg behoeft. Hiervoor heeft de Nederlandse Patiëntenvereniging 147
vrijwilligers en 10 coördinatoren.
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.
• De begrote kosten voor het onderdeel Vrijwillige Thuiszorg bedragen voor 2019 € 11.100.
Verder begroot de NPV een bedrag van € 5.400 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 € 4.200 (retributies, giften-collecten-rente en advertentieopbrengsten). Daarnaast vraagt de NPV een subsidiebedrag aan van € 12.300, € 300 meer dan als in
2018 werd verleend. Hiermee heeft de NPV een sluitende begroting voor 2019.
Beoordeling
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 1.1.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein.
In artikel 3 (Bekostiging) lid 2 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 Nederlandse
Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas en de gemeente Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de
te verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke
begroting en de bijbehorende financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke
meerjarenbegroting opgenomen, een en ander met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van
de gemeenteraad." In paragraaf 1.3 (Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit
SJP werd al aangegeven dat het percentage voor 2019 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 12.168. Voor 2018 is er € 292 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 12.460 is.
Advies
De NPV, afdeling Zuidplas voor 2019 een instellingssubsidie van in totaal € 12.300, conform het
aangevraagde bedrag, te verlenen voor het uitvoeren van:
1. Vrijwillige Thuishulp;
2. het organiseren van een aantal themabijeenkomsten.

1.3 Vrijwilligersondersteuning en -waardering (Wmo 2015)
1.1.3 Bepalingen voor vrijwilligersondersteuning en -waardering (Wmo 2015)
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Vrijwilligers in de gemeente Zuidplas worden in staat gesteld om hun taken uit te voeren.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. vrijwilligers: mensen die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden
verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt
gediend.
b. vrijwilligersinformatiepunt: een steunpunt, dat fysiek, telefonisch en via e-mail/internet te bereiken is
voor inwoners voor het verkrijgen van informatie, advies en hulp aan organisaties die zelf
(grotendeels) met vrijwilligers werken of van plan zijn dat te doen. Het werven, matchen en
ondersteunen van vrijwilligers staat centraal.
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Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie van een Vrijwilligers Informatie Punt (VIP);
b. vrijwilligerswaarderingsactiviteiten;
c. het leveren van beleidsinformatie over vrijwilligerswerk aan de gemeente Zuidplas.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar is
voor vrijwilligersondersteuning en -waardering. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een
subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Welzijn Zuidplas
Zie Welzijn Zuidplas (bijlage 0.1)

1.4 Ouderenadvisering
1.1.4 Bepalingen voor ouderenadvisering
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: In de gemeente Zuidplas wordt professionele ouderenadvisering geleverd.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Ouderenadvisering: het met raad en daad bijstaan van oudere (75+) inwoners van de gemeente
Zuidplas die moeite krijgen -of al langer hebben- met het voortzetten van een zelfstandige
bestaanswijze. Het woord ‘raad’ verwijst naar informatie en advies; het woord ‘daad’ naar bemiddeling
en begeleiding, een en ander (met name) op het gebied van wonen, welzijn, zorg en maatschappelijke
participatie.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. cliëntgebonden activiteiten: activiteiten die direct te maken hebben met de zorg-, hulp- en
dienstverlening aan de cliënt en waarbij er dus veelal contact met de cliënt en hun eventuele
mantelzorgers bestaat;
b. organisatiegebonden activiteiten: activiteiten, die te maken hebben met het functioneren in de
organisatie en het functioneren van de organisatie, waar de ouderenadviseur werkzaam is, zoals:
1° meedenken over het beleid, vooral daar waar de ouderenadvisering gerelateerd is aan het
beleid ten aanzien van overige (welzijns)taken van de betreffende organisatie;
2° werven, aansturen/instrueren en (laten) opleiden van vrijwilligers die de professionele
ouderenadviseur ondersteunen bij cliëntgebonden activiteiten.
c. professiegebonden taken: kerntaken die te maken hebben met de ontwikkeling van de
ouderenadviseur in zijn beroep, zoals deskundigheidsbevordering, en met de ontwikkeling van het
beroep;
d. het leveren van beleidsinformatie over oudere inwoners aan de gemeente Zuidplas.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar is
voor ouderenadvisering. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst
(op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Welzijn Zuidplas
Zie Welzijn Zuidplas (bijlage 0.1)
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1.5 Preventieactiviteiten huiselijk geweld
1.1.5 Bepalingen voor preventieactiviteiten huiselijk geweld
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Huiselijk geweld in Zuidplas wordt voorkomen of duurzaam doorbroken.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Huiselijk geweld: geweld dat door iemand uit de huiselijke, relationele en/of familiekring van het
slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en
bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om
het huis).
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn gebaseerd op wetenschappelijk bewijs voor
effectiviteit en vormen een aanvulling op het aanbod van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMHK-'Veilig Thuis', zoals beschreven in hoofdstuk 4 van de Wmo 2015) en:
a. zijn erop gericht huiselijk geweld te voorkomen of duurzaam te doorbreken en/of;
b. zijn erop gericht intergenerationele overdracht van geweld te doorbreken.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar is
voor preventieactiviteiten huiselijk geweld. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een
subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Dit loopt sinds 2018 via de maatwerkvoorziening 'begeleiding specialistisch' (o.a. geboden door
Kwintes Vrouwenopvang); deze paragraaf zal bij een volgende wijziging uit de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein worden verwijderd.

1.6 Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als
gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond
1.1.6 Bepalingen voor integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als
gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Mensen met een achterstand als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond zijn
geïntegreerd in de samenleving (van Zuidplas).
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. integratie: een persoon of groep is geïntegreerd in de Nederlandse samenleving wanneer er sprake is
van gelijke juridische positie, gelijkwaardige deelname op sociaal-economisch terrein, kennis van de
Nederlandse taal en samenleving en wanneer gangbare waarden, normen en gedragspatronen worden
gerespecteerd.
b. achterstand als gevolg van hun niet-Nederlandse achtergrond:
1° een nog niet optimale integratie veroorzaakt door een te geringe kennis van de Nederlandse taal,
samenleving, gangbare waarden, normen en gedragspatronen;
2° een belemmering in de maatschappelijke participatie als gevolg van het naleven van gangbare
waarden, normen en gedragspatronen vanuit de oorspronkelijke cultuur vanuit het land van herkomst
(van ouders/(over)grootouders), die niet (geheel) overeenkomen met de in de Nederlandse gangbare
waarden, normen en gedragspatronen;
3° een belemmering in de maatschappelijke participatie als gevolg van vooroordelen die bestaan over
mensen die (of: wiens voorouders) niet afkomstig zijn uit (de) Nederland(se cultuur).
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Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor activiteiten die een
bijdrage leveren aan de integratie (inburgering, emancipatie of participatie) van personen van de
betreffende bevolkingsgroep in de gemeente Zuidplas.
Deze activiteiten dienen los te staan van de activiteiten die worden uitgevoerd door BDZet, het officiële
discriminatie-meldpunt voor de inwoners van de gebieden Hollands Midden en Haaglanden - op basis van
de 'Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen'
van de gemeente Zuidplas.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar is
voor integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun nietNederlandse achtergrond. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst
(op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Welzijn Zuidplas
Zie 0.1 Welzijn Zuidplas

1.7 Buurtbemiddeling
1.1.7 Bepalingen voor buurtbemiddeling
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: In Zuidplas is buurtbemiddeling beschikbaar om:
a. preventieve ondersteuning te leveren aan de leefbaarheid en sociale cohesie in straten en buurten;
b. escalaties te voorkomen in conflicten tussen buren of buurtgenoten;
c. de communicatie tussen buren of buurtgenoten te herstellen of te verbeteren;
d. buren of buurtgenoten de gelegenheid te bieden hun ruzie op te lossen door middel van gesprekken;
e. de zelfredzaamheid en het oplossend vermogen van burgers te bevorderen;
f. wederzijds begrip tussen buren of buurtgenoten te stimuleren en te verbeteren.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor
Maatschappelijk Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Buurtbemiddeling: een methode, die wordt gehanteerd om de leefbaarheid in de buurt te vergroten en te
voorkomen dat problemen tussen buren escaleren. Hierbij worden geschoolde vrijwilligers ingeschakeld.
Buurtbemiddeling wordt niet toegepast als er lichamelijk geweld is gebruikt of wanneer een partij niet
aanspreekbaar is.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Het aanbieden van een pakket van diensten op het gebied van Buurtbemiddeling voor de inwoners van
de gemeente Zuidplas, bestaande uit:
a. beschikbaarheid van de expertise en het dienstenpakket van Buurtbemiddeling door inzet van een
team getrainde vrijwillige buurtbemiddelaars, een professionele projectcoördinator en facilitaire
voorwaarden;
b. het leveren van buurtbemiddelingsdiensten aan conflicterende buren of buurtgenoten door de
projectcoördinator en buurtbemiddelaars op onregelmatige tijdstippen;
c. goede bereikbaarheid tijdens kantoortijden voor verwijzende instanties;
d. samenwerkingsafspraken met lokale of regionale organisaties die een functie vervullen in situaties
van burenoverlast.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) wordt het budget bepaald dat beschikbaar
is voor buurtbemiddeling. Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een
subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).
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Kwadraad
Aanvraag
Buurtbemiddeling is advies en/of bemiddeling bij burenoverlast door getrainde vrijwilligers o.l.v. een
coördinator. Landelijk vindt het plaats in 231 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;
• 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 5 getrainde bemiddelaars. Dit zijn vrijwilligers. De bemiddelaars komen eens in de
6 weken bij elkaar (intervisie). Er is één professionele coördinator (die ook voor andere gemeenten in
de regio werkt. Voor Zuidplas is fte beschikbaar)
De resultaten van Buurtbemiddeling in Zuidplas waren de laatste jaren als volgt:
jaar
totaal aantal aanmeldingen
aantal geschikte en in betreffend jaar afgeronde zaken
aantal geslaagde bemiddelingen
slagingspercentage (gemiddeld landelijk = 70%, bron CCV)
verwijzer
• direct door politie
• direct door woningcorporatie
• op advies van politie, woningcorporatie of een andere maatschappelijke organisatie
• eigen initiatief
verhouding koop-huur

2015
39
33
24
73%

2016
37
33
24
73%

2017
50
41
28
68%

(18) 46%
(11) 28%
(2) 5%
(8) 21%
57% - 43%

(10) 27%
(20) 54%
(2) 5%
(6) 16%
21% - 79%

(13) 26%
(24) 48%
(8) 20%
(5) 10%
32% - 68%

Kwadraad biedt Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas in 2019 aan voor een bedrag van
€ 28.746. Dit komt als volgt tot stand, waarbij 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
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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 2016 is een verdeling gehanteerd die neerkomt op 3/5 door de gemeente en 2/5 door de
corporaties. Kwadraad stelt voor om deze verdeling ook deze subsidieaanvraag aan te houden. Voor
de gemeente Zuidplas komt het bedrag voor de realisatie van Buurtbemiddeling in 2017 dan op €
17.248 en voor de corporaties op € 11.498. De medefinanciering door de corporaties ziet er als volgt
uit:
• Vestia: 2.569 eenheden = € 6.062
• Woonpartners Midden Holland: 1.126 eenheden = € 3.106
• Stichting de Woonmaat: 779 eenheden = € 1.861
• Mozaïek Wonen: 195 eenheden = € 469
Beoordeling
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 1.1.7 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein.
In artikel 3 (Bekostiging) lid 2 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 Kwadraad en de gemeente
Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde
percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting en de bijbehorende financiële
verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een en ander met
inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad." In paragraaf 1.3
(Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat het
percentage voor 2019 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 17.489. Voor 2019 is er € 420 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 17.909 is.
Advies
Kwadraad voor 2019 een instellingssubsidie van € 17.248, conform het aangevraagde bedrag, te
verlenen voor het uitvoeren van Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas.

1.8 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding ('eigen-kracht-initiatieven')
1.1.8 Bepalingen voor algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding
('eigen-kracht-initiatieven')
Artikel 1 Doelstellingen
Met (het stimuleren van) eigen-kracht-initiatieven wordt ingezet op (één van) de volgende doelen:
•
inwoners kunnen langer thuis blijven wonen;
•
er is sprake van inzet en/of scholing van mensen met een uitkering;
•
er wordt een kleiner beroep op formele zorg gedaan;
•
er wordt gebruik gemaakt van collectieve ‘wijkdiensten’;
•
eenzaamheid wordt voorkomen/verminderd/bestreden.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Eigen-kracht-initiatief: een initiatief uit de samenleving dat gelegenheid biedt tot inloop en/of
dagbestedingsactiviteiten die algemeen toegankelijk is/zijn (dat wil zeggen zonder indicatie) en dat
bijdraagt aan (één van) de doelen zoals omschreven in artikel 1 van deze paragraaf.
b. Pilot Dagbesteding Nieuwe Stijl: de initiatieven die in 2015 en 2016 gestart zijn als experiment om een
alternatief te bieden voor geïndiceerde dagbesteding. Deze pilot is per 31 december 2016 beëindigd.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
De initiatieven die in aanmerking willen komen voor subsidie dienen aan de onderstaande criteria (a. t/m g.) te
voldoen. Per criteria kunnen er twee punten worden gescoord. Er zijn minimaal 12 punten nodig om in
aanmerking te komen voor een subsidie.
a. Initiatieven die in aanmerking willen komen voor subsidie moeten bijdragen aan één (of meerdere)
van de volgende doelen:
•
Langer thuis blijven wonen
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•
Inzet en/of scholing van mensen met een uitkering
•
Kleiner beroep op formele zorg
•
Gebruik van collectieve ‘wijkdiensten’
•
Het bestrijden van eenzaamheid
Deze doelen dragen bij aan een inclusieve samenleving waarbij kwetsbare inwoners meedoen in de
maatschappij.
b. Bij beoordeling wordt gekeken naar het soort activiteiten dat het initiatief wil organiseren. Activiteiten
die inwoners in beweging brengt (letterlijk en figuurlijk) worden hierbij positiever beoordeeld.
c. De activiteiten sluiten aan bij de het profiel (o.a. leeftijdsopbouw) per dorp/wijk.
d. De activiteiten van het initiatief zijn duurzaam. De activiteiten zijn voor de looptijd van de
subsidieaanvraag geborgd. Het betreft geen eenmalige activiteit.
e. Het initiatief verschilt van huidig aanbod, dat wil zeggen dat het initiatief zich kenmerkt door een
specifieke aanpak, activiteiten en/of kennis die niet door een andere partij in Zuidplas wordt ingezet.
Bij de beoordeling zal gekeken worden naar al reeds bestaande initiatieven en de mate waarin er
overlap tussen initiatieven bestaat. Hiermee wordt voorkomen dat initiatieven met elkaar gaan
concurreren om bezoekers en subsidie en dat er te weinig vernieuwing ontstaat.
f. Het initiatief en de activiteiten zijn aangesloten op het lokale netwerk van huisartsen, welzijn,
gemeente e.d. Indien dit niet het geval is, heeft men plannen om zich wel aan te sluiten en/of kenbaar
te maken. Door actief aansluiting met het lokale netwerk te leggen kunnen het initiatief en het netwerk
elkaar versterken.
g. De kosten van het initiatief bestaan voor maximaal 25% uit professionele inzet.
De kosten die het project maakt bestaat uit meerdere onderdelen. Huisvesting, reclamemateriaal,
kosten voor activiteiten, vrijwilligersvergoedingen en eventueel betaalde krachten (bijv. een
coördinator). De kosten voor de betaalde krachten (professionele inzet) mogen maximaal 25% van de
totaalbegroting zijn.
Artikel 4 Bepaling subsidiebedrag
a. Het totale subsidiebudget dat beschikbaar is voor aanvragen algemene inloop/dagbesteding ('eigenkracht-initiatieven') bedraagt € 70.000. Er wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling van
subsidie over de vier dorpen. Op basis van inwonersaantallen betekent dit de volgende indicatieve
bedragen:
Nieuwerkerk aan den IJssel € 30.000
Moordrecht
€ 15.000
Zevenhuizen
€ 15.000
Moerkapelle
€ 10.000
b. Initiatieven die voor de eerste keer subsidie aanvragen voor een ‘eigen-kracht-initiatief' en aan de
hierboven gestelde criteria voldoen, kunnen rekenen op maximaal € 10.000 subsidie voor het eerste jaar.
Dit is afhankelijk van de ingediende begroting en aanvraag en dient als startsubsidie.
c. Bestaande initiatieven kunnen voor het nieuwe jaar een subsidie aanvragen. De hoogte van deze
subsidie is afhankelijk van het aantal bezoekers dat heeft deelgenomen in het afgelopen jaar.
Per bezoeker is er € 375 subsidie beschikbaar met een maximum van € 10.000 per jaar. Dit maximum
wordt bereikt als er gemiddeld 27 inwoners per week deelnemen aan het initiatief. Initiatieven uit de pilot
‘Dagbesteding Nieuwe Stijl’ worden aangemerkt als bestaande initiatieven.
Bestaande initiatieven dienen zelf het aantal bezoekers inzichtelijk en aannemelijk te maken. Bijvoorbeeld
door het bijhouden van een deelnemerslijst.

Koffie Enzo
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
artikel 3 beschreven criteria. Koffie Enzo werkt daarnaast samen met diverse partijen zoals onder
andere Parento, het Mama Café, de Kledingbank Rotterdam en het CJG.
Koffie Enzo ontvangt gemiddeld meer dan 20 inwoners per week en komt hiermee in aanmerking voor
de aangevraagde € 7.500 subsidie voor 2019.
Advies
Koffie Enzo voor 2019 een subsidie van € 7.500 te verlenen conform de aanvraag.

38

Parento
Aanvraag
De inloopactiviteiten van Parento onder de naam ‘Gewoon Dichtbij’ bevinden zich in Nieuwerkerk aan
den IJssel. 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 beschreven criteria. Voor de inloopactiviteiten werkt Parento samen met
diverse partijen waaronder Koffie Enzo, het Alzheimer Café, en activiteiten in de buurt zoals
Kaarsjesavond.
Parento ontvangt gemiddeld 8 inwoners per dagdeel gedurende 2 dagen per week (32 dagdelen). Op
basis hiervan komt Parento in aanmerking voor de maximale subsidie van € 10.000. Dit is lager dan
het aangevraagde bedrag van € 15.840 (dat het maximum bedrag genoemd in artikel 4b overschrijdt).
Een subsidie van € 10.000 komt overeen met de verleende subsidie in 2017 en 2018.
Advies
Parento voor 2019 een subsidie van €10.000 te verlenen, conform de in 1.1.8. opgestelde bepalingen
voor het maximum bedrag.

Zevenster
Aanvraag
Het inloophuis in ‘De Zevenster’ staat in Zevenhuizen en is onderdeel van het 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. 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 artikel 3 beschreven criteria.
De inloopvoorziening van de Zevenster is vijf dagdelen per week open. In totaal wordt het voor 44
dagdelen per week bezocht. Op basis van deze informatie komt De Zevenster in aanmerking voor de
maximale subsidie van € 10.000. Dit is lager dan het aangevraagde bedrag van € 12.348,01 (dat het
maximum bedrag genoemd in artikel 4b overschrijdt).
Een subsidie van € 10.000 komt overeen met de in 2017 en 2018 verleende subsidie.
Advies
De Zevenster voor 2019 een subsidie van € 10.000 te verlenen, conform de in 1.1.8. opgestelde
bepalingen voor het maximum bedrag.

Gemiva
Aanvraag inloopactiviteiten
Gemiva organiseert inloopactiviteiten in Moordrecht op locatie 'De Schakel'. 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 zullen zijn.
Aan de inloopactiviteiten nemen wekelijks ca. 28 inwoners deel aan de activiteiten. Op basis van
deze informatie komt Gemiva in aanmerking voor de maximale subsidie van € 10.000.
Overige activiteiten
Gemiva wil graag De Kroon een echt 'wijkservicecentrum' maken en zich niet beperken tot de nietgeïndiceerde dagbesteding. Gemiva wil ruimte bieden aan lokale organisaties en individuele inwoners
om eigen activiteiten te bieden.
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• Wat nu al plaats vindt, georganiseerd voor en door inwoners is: bingo, wandelen met deelnemers van
de Huiskamer (deelnemers van de 'maatwerk-inloop'), kaart- en biljartclub, , knutselmiddag, muziek
maken met pianiste, koersbal en zitgymnastiek.
• Wat al plaatsvindt vanuit professionele organisaties (waaronder Gemiva zelf) is: Gesprekskring
(Verhalengroep vanuit de Ouderenadviseur van Welzijn Zuidplas, Creatieve activiteiten, activiteiten ter
ondersteuning van mantelzorgers, bak- en kookactiviteiten, hersengymnastiek, muziek maken en
luisteren, rommelmarkt samen met Molukse gemeenschap en Marokkaanse vrouwen, wandelclub,
wijkbrunch (Parento), bezoek kinderen van BSO Gruttonest aan Huiskamer, Koffieochtend met
ouderenadviseur (Welzijn Zuidplas), Beauty-activiteit, Budgetmaatje (Welzijn Zuidplas),
themabijeenkomsten VIP (Welzijn Zuidplas), verhuren van een duofiets en eventueel aanleveren van
een vrijwilliger voor inwoner die hier gebruik van wil maken, Trombosedienst (Groene Hart Ziekenhuis).
In de periode 2019 -2022 wil Gemiva bovengenoemde activiteiten structureel voortzetten en
meebewegen met het nieuwe aanbod van inwoners/vrijwilligers. Daarbij willen we kunnen faciliteren
dat inwoners en andere organisaties actief kunnen zijn en kunnen ingaan op vragen van individuele
bezoekers. Drie belangrijke doelgroepen volgens Gemiva zijn:
1. oudere, eenzame bezoekers en inwoners die een grote mantelzorgtaak hebben en 'niet de weg weten
om hulp te vragen';
2. mensen met een grote achterstand op de arbeidsmarkt, vaak ontstaan door psychische problemen;
3. jonge moeders van buitenlandse afkomst.
ad 1 - Gemiva: "Schaamte speelt een belangrijke rol in de problemen die ouderen ervaren. Men wil
niet afhankelijk zijn, of toegeven dat men hulp nodig heeft. Met laagdrempelige activiteiten (samen
een maaltijd eten bijvoorbeeld) wil Gemiva ontmoeten en het delen van deze problemen op gang
brengen. We zien contacten tot stand komen tijdens de activiteiten en werken ook aan het beklijven
daarvan buiten het Wijkservicecentrum de Kroon. Samen met andere organisaties pakken we dit op.".
ad 2 - Gemiva: "Via vrijwilligersinzet op Wijkservicecentrum De Kroon of voor WMO/WLZ-cliënten
binnen de Huiskamer kunnen mensen een eerste stap maken naar 'het werkfit worden'. Er zijn
mogelijkheden om in de toekomst mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, deel te laten nemen
aan een opleiding Woonhulp/activiteitenhulp (Niveau 1), welke door de Gemiva-SVG Groep geboden
gaat worden. Mensen die hieraan deel nemen kunnen hun werkervaringsplek uitvoeren binnen De
Huiskamer en het Inloopcentrum. De Gemiva-SVG Groep overweegt om binnen het
Wijkservicecentrum een baangarantieplek te realiseren voor één persoon.
De Gemiva-SVG Groep heeft een mantelovereenkomst met het UWV om mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt 'werkfit' te maken.
ad 3 - Gemiva: "Via Welzijn Zuidplas ligt er een vraag een laagdrempelige plek te bieden voor jonge
moeders van buitenlandse afkomst. In het najaar van 2018 willen we samen met Welzijn Zuidplas
onderzoeken hoe dit uit eruit zou kunnen zien; een aanbod voor ontmoeten samen met kinderen,
speelplek, taallessen, wegwijs in de samenleving, maatjesproject zijn ideeën.".
De ideeën van Gemiva lijken wel in het gemeentelijk (subsidie)beleid en het
collegeprogramma/concept- Integraal beleidsplan Sociaal Domein te passen. Het is in de aanvraag
echter nog niet geheel duidelijk welke concrete projecten/activiteiten zij precies willen ondernemen en
wat de begroting en eventueel benodigde subsidie per activiteit is.
Gemiva levert een zeer globale begroting aan met daarop een totaal aan kosten van € 25.640 en een
totaal aan baten van € 520.
Om de mogelijkheden van ondersteuning bij het realiseren van de ideeën/initiatieven van Gemiva
beter te kunnen beoordelen, wordt geadviseerd hierover nader in gesprek te gaan met Gemiva.
Advies
• Gemiva voor de inloopactiviteiten in Wijkservicecentrum De Kroon voor 2019 een subsidie van
€ 10.000 te verlenen, conform de in 1.1.8. opgestelde bepalingen voor het maximum bedrag.
• Gemiva uitnodigen voor een gesprek over de mogelijkheden van ondersteuning bij het realiseren van
hun ideeën/initiatieven en de benodigde informatie om deze beter te kunnen beoordelen.
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Beth San
Aanvraag
Stichting Cedrah organiseert inloopactiviteiten in Beth San in Moerkapelle gericht op langer thuis
blijven wonen, het verkleinen van het beroep op formele zorg en het bestrijden van eenzaamheid. Met
deze doelstelling voldoet Cedrah aan de in artikel 3 beschreven criteria. Cedrah werkt voor de
inloopactiviteiten samen met de NPV, Diákonos en is er goed contact met de plaatselijke kerken.
Voor 2019 vraagt Beth San een subsidie van € 8.250. In het afgelopen jaar is het bezoekersaantal
gestegen tot 22 unieke bezoekers per week. Conform de in 1.1.8 opgestelde bepalingen komt Beth
San hiermee in aanmerking voor € 8.250 subsidie.
Advies
Cedrah voor 2019 een subsidie van € 8.250 te verlenen voor de inloopactiviteiten in Beth San,
conform de in 1.1.8. opgestelde bepalingen.
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2. Ontplooiing (Cultuur, Sport, Wijk&Buurt)
2.1 Lokale Omroep
2.1.1

Bepalingen voor een lokale omroep

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: De lokale omroep is er voor alle inwoners van Zuidplas die zich willen laten informeren over
gebeurtenissen in de directe omgeving.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. lokale omroep: een instelling die zich krachtens haar doelstellingen bezighoudt met de verzorging van de
publieke mediadiensten in de gemeente Zuidplas;
b. zorgplicht: de gemeente draagt, volgens artikel 2.170a van de Mediawet, zorg voor de bekostiging van het
functioneren van de lokale publieke media-instelling in de gemeente, indien de gemeenteraad het
Commissariaat voor de Media positief heeft geadviseerd over de representatieve samenstelling van het
programmabeleidbepalende orgaan van die lokale media-instelling.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Op grond van artikel 2.170a, lid 2 van de Mediawet betreft de bekostiging de vergoeding van de kosten
die rechtstreeks verband houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor zover die
kosten niet op andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend mediaaanbod kan worden voorzien en continuïteit van de bekostiging is gewaarborgd.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Het Commissariaat voor de Media geeft, op advies van de gemeente, een zendmachtiging af aan één
instelling die de verzorging van publieke mediadiensten in een bepaalde gemeente (of regio) mag
uitvoeren. Als richtsnoer om aan de zorgplicht te kunnen voldoen is een bedrag van € 1,30 per
woonruimte vastgesteld.

Bekostigingsplicht
De gemeente draagt, volgens artikel 2.170a van de Mediawet, zorg voor de bekostiging van het
functioneren van de lokale publieke media-instelling in de gemeente, indien de gemeenteraad het
Commissariaat voor de Media positief heeft geadviseerd over de representatieve samenstelling van
het programmabeleidbepalende orgaan van die lokale media-instelling. De raad van de gemeente
Zuidplas heeft in haar in 2014 besloten hierover positief te adviseren. Dit advies is 5 jaar geldig.
Het groot onderhoud in het Gemeentefonds 2015 heeft gevolgen gehad voor de bijdrage aan het
Gemeentefonds voor de bekostiging van de lokale omroep. De bijdrage in het Gemeentefonds voor
de bekostiging van de lokale omroep in 2018 is gebaseerd op € 1,24 per huishouden.
Stichting Omroep Zuidplas
Bekostigingsplicht
Vanuit de bekostigingsplicht heeft Omroep Zuidplas in 2018 een subsidie van € 25.857 ontvangen.
Beoordeling
In de gemeentebegroting 2019 is rekening gehouden met € 26.478 (= € 25.857, hetzelfde
subsidiebedrag als in 2018 + prijscompensatie 2,4% = € 621). De bijdrage uit het Gemeentefonds is €
21.753, gebaseerd op 17.264 huishoudens in 2017.
De extra subsidie die ten opzichte van de gemeentefondsuitkering verleend wordt (€ 4.725) kan
Omroep Zuidplas aanwenden voor de extra kosten die nodig zijn voor de vorming van de
streekomroep. Hiervoor worden investeringen nodig geacht in (zend)apparatuur om te kunnen
samenwerken met Radio Capelle. Voor de extra kosten van de streekomroep was in het verleden
(2017 en 2018) een extra subsidie van € 10.000 beschikbaar gesteld door de gemeente naast de
bekostigingsplicht. Doordat de vorming streekomroep langzamer verloopt dan voorzien is deze
subsidie niet aangesproken door de omroep. Aangezien de gemeente een hogere subsidie dan het
richtsnoer bedrag verleent is een extra subsidie voor 2019 niet langer van toepassing.
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Advies
De Stichting Omroep Zuidplas een subsidie voor 2019 te verlenen van € 26.478.

2.2 Muziekonderwijs
2.1.2

Bepalingen voor muziekonderwijs

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Het muziekonderwijs is er voor alle inwoners van Zuidplas die zich muzikaal willen
ontwikkelen.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. activiteiten muziekonderwijs: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten zoals algemene
activiteiten (zoals jaarcursussen en korte cursussen) overige activiteiten (zoals voorspeelavonden,
concerten en projecten) en samenwerkingsactiviteiten (o.a. met scholen);
b. voorziening voor muziekonderwijs: een instelling die zich krachtens haar doelstellingen bezighoudt met
het bieden van individuele en groepslessen op het gebied van Algemene Muzikale Vorming, klassieke
muziek, popmuziek, musical en dans.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie van vestigingen;
b. activiteiten muziekonderwijs.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor muziekonderwijs. Het bepaalde budget wordt
vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde
subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Stichting MOZ-Art
Aanvraag 2019
Stichting MOZ-Art verzorgt muzieklessen en ensembles/orkesten voor iedereen die dat wil van 0 tot
80 jaar. De stichting bereikt jaarlijks een groot aantal inwoners met de reguliere lessen,
kennismakingslessen, muzieklessen in het basisonderwijs en met overige activiteiten.
Eind 2016 heeft de gemeente een subsidieovereenkomst voor 4 jaar met de Stichting MOZ-Art
afgesloten. De opdracht, offerte en de subsidieovereenkomst 2017-2020 vormen de basis voor de
subsidieverlening in 2019. Stichting MOZ-Art heeft geen nieuwe aanvraag of bijgestelde begroting
ingediend omdat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar.
Op het moment van schrijven van dit subsidiejaarprogramma heeft er nog geen bestuurlijk overleg
plaatsgevonden maar dit staat gepland in de maand november. In dit overleg worden alle aspecten
van de subsidieovereenkomst besproken.
Beoordeling
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.1.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein.
De subsidieovereenkomst 2017-2020 is tot stand gekomen aan de hand van de systematiek van
Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). De gemeente heeft in 2016 in een opdrachtbeschrijving
aangegeven aan welke maatschappelijke effecten Stichting MOZ-Art geacht wordt bij te dragen. Over
de doelstellingen, de resultaatverwachtingen en de prestatieverwachtingen hebben
dialooggesprekken plaatsgevonden. Stichting MOZ-Art heeft vervolgens de opdracht omgezet naar
een offerte. Over deze offerte hebben de gemeente en de organisatie overeenstemming bereikt en
daarmee ligt er een basis voor de subsidieverlening voor 2017-2020.
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Maatschappelijk effect en doelstelling
Stichting MOZ-Art draagt bij aan het effect dat inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen
en ontplooien. Om dit te bereiken zet Stichting MOZ-Art in op activiteiten die verbindend en
versterkend werken en op cultureel ondernemerschap. MOZ-Art is maatschappelijk betrokken en wil
muziek inzetten om een bijdrage te leveren aan het voorkomen (en oplossen) van maatschappelijke
problemen.
Resultaten en prestaties
In de subsidieovereenkomst zijn resultaatverwachtingen (wat wil je bereiken?) en
prestatieverwachtingen (wat ga je daarvoor doen?) vastgelegd. De kwaliteit en het bereik van de
dienstverlening, de samenwerking met andere partijen en de mate van innovatie zijn onderwerpen die
centraal staan.
Bij de beoordeling van de jaarrekening over 2017 hebben we gezien dat de prestatienormen uit de
offerte bijna allemaal werden behaald:
- Het bereik van inwoners via de reguliere lessen (1,7%, norm was 1,5 %)
- Het bereik van leerlingen in het Basisonderwijs (73%, norm was 25%)
- Het aantal overige activiteiten (53, norm was 39; aantal bezoekers 2397).
De enige norm die niet gehaald is, is het bereik van leerlingen in het Voortgezet Onderwijs. Door
MOZ-Art wordt dit ook als aandachtspunt genoemd. De gemeente kan hier nog wel een rol vervullen
door in gesprek te gaan met de cultuurcoördinator en met de scholen voor VO.
Meten van resultaten
Gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst zet MOZ-Art de volgende middelen in om de
resultaten te meten: tevredenheidsonderzoek en observatieverslagen. Twee keer per jaar vindt er
overleg plaats met de gemeente en wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten/prestaties
in relatie tot de subsidie.
Begroting en subsidiebudget
In artikel 3 (Bekostiging) lid 2 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 Stichting MOZ-Art en de
gemeente Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met
hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting en de bijbehorende
financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een en ander
met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad." In paragraaf 1.3
(Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat het
percentage voor 2019 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 200.281. Voor 2019 is er € 4.807 aan prijscompensatie
beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 205.088 is.
Advies
Aan Stichting MOZ-Art voor 2019 een subsidie te verlenen van € 205.088 voor het uitvoeren van de
activiteiten en het leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 20172020.
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2.3 Bibliotheekwerk
2.1.3

Bepalingen voor bibliotheekwerk

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: De bibliotheek is er voor alle inwoners van Zuidplas voor informatie, educatie, leesplezier,
cultuur en ontmoeting.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. activiteiten bibliotheekwerk: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten zoals algemene activiteiten
(toegang tot informatie, boekstart- en leesbevorderingsactiviteiten, ontmoeting en debat, deelname landelijk
bibliotheeknetwerk), overige activiteiten (zoals activiteiten die gericht zijn op specifieke doelgroepen) en
samenwerkingsactiviteiten (o.a. met scholen);
b. bibliotheekvoorziening: een instelling die voor alle inwoners en instellingen van de gemeente Zuidplas een
laagdrempelige toegangspoort is tot informatie en media, een betrouwbare partner in educatie en
leesbevordering, een aantrekkelijk podium voor cultuurparticipatie en een ontmoetingsplaats voor jong en
oud.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie van vestigingen;
b. activiteiten bibliotheekwerk.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor bibliotheekwerk. Het bepaalde budget wordt vervolgens
vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt
dan € 50.000).

Stichting Bibliotheek de Groene Venen
Aanvraag
Stichting de Bibliotheek De Groene Venen is de aanbieder van het bibliotheekwerk in de gemeente
Zuidplas. Hiervoor is een vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor de periode 20182020. De stichting houdt de volgende bibliotheekvoorzieningen in stand:
• Moordrecht, in Het Turfhuis;
• Zevenhuizen, in dorpshuis Swanla;
• Moerkapelle, in de nieuwe school;
• Nieuwerkerk aan den IJssel, in De Batavier;
• Verschillende 'bibliotheken op school'.
De stichting vraagt het geraamde bedrag uit de vierjarige begroting beschikbaar te stellen. Geraamd
is € 522.850.
Daarnaast heeft De Groene Venen in 2017 en 2018 aanvullende subsidie ontvangen voor het
taalhuis, taalcoaches en taallessen. Ook in 2019 worden deze activiteiten gecontinueerd.
De subsidie is te verdelen in:
• Taalhuis en taalcoaches
€ 15.600
• Taallessen
€ 30.600
Beoordeling
De activiteiten van De Groene Venen voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.1.3 van de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2016.
Volgens de te maken afspraken met de stichting wordt voor 2018 t/m 2021 de te verlenen subsidie
geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting. Naast de
gebruikelijk indexering willen wij € 13.335 beschikbaar stellen voor de hogere kosten die de nieuwe
huisvesting in Moerkapelle met zich meebrengt.
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De taalactiviteiten van de bibliotheek leveren een belangrijke bijdrage aan de bestrijding van
laaggeletterdheid en de integratie van statushouders in de gemeente Zuidplas.
Advies
• De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2019 een subsidie te verlenen van € 522.850 voor het
uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de
subsidieovereenkomst 2018-2021.
• De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2019 een aanvullende subsidie te verlenen van
€ 46.200 voor taalhuis, taalcoaches en taallessen.

2.2 Cultuureducatie en -participatie
2.1.4

Bepalingen voor cultuureducatie en -participatie

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Het cultureel netwerk is er om culturele uitingen in de dorpen te inventariseren, stimuleren en
te coördineren en om cultuureducatieve activiteiten mogelijk te maken.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de subsidieovereenkomst die wordt afgesloten met de
van toepassing zijnde instelling.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. culturele uitingen: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten die ‘kleur geven’ aan de samenleving
en die aansluiten bij de uitgangspunten van de vastgestelde cultuurvisie;
b. cultuur educatieve activiteiten: activiteiten waarmee beoogd wordt om leerlingen van basisscholen of
voortgezet onderwijs in contact te brengen met culturele uitingen.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. coördinerende activiteiten m.b.t. cultuur in de gemeente Zuidplas;
b. cultuur educatieve activiteiten.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor cultuureducatie en -participatie. Het bepaalde budget
wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas
Aanvraag 2019
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.
Op het moment van schrijven van dit subsidiejaarprogramma vinden er gesprekken plaats tussen
gemeente en diverse culturele instellingen, waaronder SCNZ, over de oprichting van een
Cultuurplatform. Op dit moment is nog niet duidelijk hoe de rol van de verschillende partijen in dit
traject zal zijn.
Sinds 1 juli 2018 is SCNZ niet meer verantwoordelijk voor het onderdeel cultuureducatie. De taken
zijn overgedragen aan de nieuwe Stichting Cultuurvijver. De overdracht van de financiële
administratie is goed verlopen.
De subsidieaanvraag voor 2019 richt zich dus alleen op het onderdeel Cultuurparticipatie.
Beoordeling
De activiteiten die SCNZ in de subsidieaanvraag heeft opgenomen voldoen aan de bepalingen van
paragraaf 2.1.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein.
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:
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-

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 2018 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuurparticipatie weer
verwerkt in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2018 dienen als uitgangspunt
voor de afspraken in 2019. overgenomen
Begroting en subsidiebudget
Voor 2019 is een prijscompensatie beschikbaar op de budgetten voor de instellingssubsidies. Het
beschikbare bedrag voor cultuurparticipatie en -educatie is € 40.523 (+2,4%). Voor het onderdeel
cultuurparticipatie geldt dat het gevraagde bedrag uit de subsidieaanvraag beschikbaar kan worden
gesteld aan SCNZ.
Advies:
Aan Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas voor 2019 een subsidie te verlenen van € 18.891 (conform
het gevraagde bedrag).

Stichting Cultuurvijver
Aanvraag 2019
Stichting Cultuurvijver is een nieuwe stichting die zich richt 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.
Gemeente Zuidplas heeft op 30 oktober 2018 een subsidieovereenkomst voor 2018 en 2019
afgesloten met Stichting Cultuurvijver. In de overeenkomst staat beschreven dat de stichting
verantwoordelijk is voor het coördineren van de culturele programma’s voor het primair onderwijs.
Verder onderzoekt zij of er bij het voortgezet onderwijs ook belangstelling is in een aanbod van
culturele programma’s en fungeert zij als rechtspersoon voor het Fonds van Cultuurparticipatie in het
kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
Beoordeling
De activiteiten die Stichting Cultuurvijver uitvoert, voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.1.4 van
de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein.
In de bijlage bij de subsidiebeschikking voor 2018 zijn de resultaten beschreven waar de stichting
zich op gaat richten. Deze resultaten worden ook opgenomen in de bijlage bij de subsidiebeschikking
voor 2019.
Begroting en subsidiebudget
Voor 2019 is een prijscompensatie beschikbaar op de budgetten voor de instellingssubsidies. Het
beschikbare bedrag voor cultuurparticipatie en -educatie is € 40.523 (+2,4%).
In de subsidieovereenkomst is een subsidiebedrag opgenomen van € 18.400 voor de Stichting
Cultuurvijver. Dit bedrag is gebaseerd op een bedrag van € 4,60 per leerling. Er is uitgegaan van
4000 leerlingen.
In de overeenkomst is opgenomen dat Stichting Cultuurvijver onderzoekt of er bij het voortgezet
onderwijs belangstelling is voor de Cultuurprogramma’s. Voorgesteld wordt om het budget dat nu niet
in de subsidieverlening is opgenomen, wel beschikbaar te houden. Dit kan worden ingezet voor het
stijgende aantal leerlingen in het primair onderwijs en voor eventuele activiteiten in het voortgezet
onderwijs (schooljaar 2019-2020).
Advies:
Aan Stichting Cultuurvijver voor 2019 voorlopig een subsidie te verlenen van € 18.400 (conform
vastgestelde subsidieovereenkomst).
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2.5 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen
2.1.5

Bepalingen voor multifunctionele accommodaties/dorpshuizen

Artikel.1 Doelstellingen
Doelstelling: De dorpshuizen bieden aan alle inwoners van Zuidplas letterlijk de ruimte voor sportieve,
sociale en/of culturele ontwikkeling.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. dorpshuizen: openbare ontmoetingsplaatsen voor de (dorps)bewoners waarin ook onderdak wordt geboden
aan het verenigingsleven tegen vergoedingen die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk zijn;
b. beheer: de organisatie van (en het toezicht op) het gebruik en het gebruikgeschikt houden van de
accommodatie voor de gebruikers. Beheer omvat werkzaamheden op de gebieden huisvesting, diensten
en middelen;
c. exploitatie: verantwoordelijkheid voor het dragen van kosten, het genereren van inkomsten en het dragen
van risico;
d. sociale/binding cohesie: Mate waarin inwoners verbondenheid ervaren en zich mede verantwoordelijk
voelen voor het algemeen welzijn.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
exploitatie van multifunctionele accommodaties/dorpshuizen;
activiteiten die bijdragen aan sociale binding/cohesie.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor dorpshuizen.
Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien
het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla)
Aanvraag
De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis en
sporthallen in het multifunctionele complex Swanla in Zevenhuizen. Met deze stichting zijn meerjarige
afspraken gemaakt voor het verlenen van een instellingssubsidie voor de periode 2017-2020. Op
basis van deze subsidieovereenkomst dient Swanla wel jaarlijks een geactualiseerde offerte in.
Swanla offreert voor 2019 voor een subsidiebedrag van € 54.361.
Beoordeling
De activiteiten waarvoor de Stichting Swanla -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst
2017-2020- een offerte 2019 heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele
accommodaties/dorpshuizen (2.1.5).
Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met hetzelfde percentage dat wordt
toegepast op de gemeentelijke begroting. Het verleende subsidiebedrag in 2018 is
€ 54.361, met een prijscompensatie van 2,4% (€ 1.305) komt het beschikbare subsidiebedrag
volgens de gemeentebegroting op € 55.666.
In het eerste half jaar 2019 maakt Swanla extra exploitatiekosten (€ 4.900) vanwege het tijdelijk
gebruik door het basisonderwijs. Het betreft een niet voorziene verhoging van het exploitatietekort ten
laste van de aangevraagde subsidie voor 2019.
In 2019 zal met de Stichting overleg plaatsvinden over de afsluiting van een nieuw huurcontract.
Uitgangspunt hierbij is de berekening van een kostendekkende huur zoals die is opgenomen in de
geheime bijlage van het 'Meerjarenperspectief Vastgoed 2018'. Voor de huuraanpassing is een
compensatie tot 2020 opgenomen in het huidige subsidiebeleid.
Voor Swanla bedraagt de nieuwe huur € 252.656. Het verschil met de huidige huur is € 141.682.
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Advies
• De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2019 een subsidie te verlenen van € 60.566 voor het
uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige
subsidieovereenkomst, aangevuld met (€ 4.900) vanwege onderwijsgebruik;
• rekening te houden met een te compenseren huuraanpassing in 2019 van maximaal € 141.682, te
dekken uit de extra huuropbrengsten bij de gemeente Zuidplas (programma 4 in de begroting).
De totale subsidie bedraagt dan € 202.248.

Stichting Dorpshuis Moerkapelle ('Op Moer')
Aanvraag
Het nieuwe bestuur van de Stichting Op Moer in Moerkapelle wil een subsidierelatie aangaan met de
gemeente Zuidplas voor de instandhouding van het multifunctionele gebouw Op Moer in Moerkapelle.
De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2019 van € 130.000.
Beoordeling
Het college kiest in samenspraak met de gemeenteraad voor de instandhouding van het
gemeentelijke pand ten behoeve van het maatschappelijk gebruik in Moerkapelle.
Met het nieuwe stichtingsbestuur worden afspraken gemaakt over subsidiëring vanaf 2019 op basis
van de Algemene Subsidieverordening Zuidplas 2016 en de bijbehorende Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2018. Een meerjarige BCF-subsidieovereenkomst zal met de nieuwe
stichting worden afgesloten.
In 2019 wordt met de Stichting tevens een nieuw huurcontract afgesloten. Uitgangspunt hierbij is de
berekening van een kostendekkende huur zoals die is opgenomen in de geheime bijlage van het
'Meerjarenperspectief Vastgoed 2018'. Voor de huuraanpassing is in de gemeentebegroting een
compensatie (vooralsnog tot en met 2020, maar deze zou in principe structureel moeten zijn)
opgenomen op basis van het huidige subsidiebeleid.
Voor het Dorpshuis Op Moer is voor 2019 een subsidiebedrag beschikbaar van € 155.161. Dit bedrag
bestaat uit € 91.524 (= oorspronkelijk bedrag op de gemeentebegroting 2018 voor Op Moer) + €
60.000 (bijgeraamd via de Voorjaarsnota 2018 vanwege de te verwachten extra huurkosten) + €
3.637 prijscompensatie (de reguliere 2,4%). Er is dus meer geld in de gemeentebegroting
beschikbaar dan de stichting aanvraagt. De stichting weet in haar eigen begroting een deel van de te
verwachten huurverhoging op te vangen met andere inkomsten dan subsidie.
Advies
De Stichting Op Moer voor 2019 een subsidie te verlenen van € 130.000 voor het uitvoeren van de
activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige subsidieovereenkomst
(conform aangevraagd bedrag).

Stichting tot instandhouding van De Vierkap in Oud Verlaat
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. Gevraagd is een
subsidiebedrag van € 4.969.
Beoordeling
De activiteiten waarvoor de Stichting tot instandhouding van De Vierkap een subsidieaanvraag 2019
heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele accommodaties/ dorpshuizen
(2.1.5).
Als verantwoording voor de verstrekte subsidie ontvangen wij de jaarrekening en het jaarverslag van
de stichting. De stichting slaagt er met vrijwilligers al vele jaren in om De Vierkap als
ontmoetingsplaats voor Oud-Verlaat te exploiteren.
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Advies
De Stichting De Vierkap voor 2019 een subsidie te verlenen van € 4.969 voor het uitvoeren van de
activiteiten en leveren van de prestaties zoals opgenomen in het jaarverslag en bijbehorende
jaarrekening.

2.6 Cultuurhistorische activiteiten
2.1.6

Bepalingen voor cultuurhistorische activiteiten

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Historische verenigingen en stichtingen zijn er voor alle inwoners van Zuidplas om kennis
over te dragen over de geschiedenis van (een van de dorpen binnen) de gemeente. Deze doelstelling
wordt nader geconcretiseerd in de overeenkomst die wordt afgesloten met de van toepassing zijnde
instelling.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. cultuurhistorische activiteiten: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten zoals lezingen,
tentoonstellingen, publicaties en dia-avonden of andere activiteiten die worden genoemd in de
gemeentelijke cultuurvisie;
b. historische vereniging/stichting: een vereniging of stichting die zich krachtens haar doelstellingen
bezighoudt met het bewaren en uitdragen van de geschiedenis van een dorp of stad.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. professioneel collectiebeheer;
b. lokale cultuurhistorische activiteiten.
Artikel 4 Wijze van berekening van het subsidiebedrag
Verenigingen/stichtingen komen in aanmerking voor:
a. een standaardbedrag als basisbedrag per jaar en
b. een bedrag per jaar per inwoner van het betreffende dorp en
c. eventueel een aanvullend bedrag als er in overleg met gemeente (en andere relevante partners) aanleiding
is voor een uitgebreider programma.

Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) heeft voor 2019 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.
Beoordeling
De activiteiten van de HVN voldoen aan de bepalingen voor cultuurhistorische activiteiten (2.1.6)
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
subsidie voor cultuurhistorische activiteiten in aanmerking 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 2018 werd toegekend (€ 9.694). Volgens afspraak wordt het bedrag
geïndexeerd met het 2,4%.
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Prestatieafspraken
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 2019.
Advies
Aan de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) voor 2019 een subsidie te verlenen
van € 9.927.

2.7 Binnensport(accommodaties)
2.1.7

Bepalingen voor binnensport(accommodaties)

Artikel 1
Doelstellingen
Doelstelling: De zwembaden, sporthallen en gymzalen zijn er voor alle inwoners van Zuidplas die zich
sportief willen ontwikkelen en/of voor recreatief gebruik.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. binnensport (accommodatie): een instelling die zich krachtens haar doelstellingen bezighoudt met het
exploiteren en beheren van sporthallen, gymzalen en zwembaden;
b. beheer: de organisatie van (en het toezicht op) het gebruik en het gebruikgeschikt houden van de
accommodatie voor de gebruikers. Beheer omvat werkzaamheden op de gebieden huisvesting, diensten
en middelen;
c. exploitatie: verantwoordelijkheid voor het dragen van kosten, het genereren van inkomsten en het dragen
van risico;
d. gezonde leefstijl: gedragingen die een positieve invloed hebben op de gezondheid;
e. sociale/binding cohesie: mate waarin inwoners verbondenheid ervaren en zich mede verantwoordelijk
voelen voor het algemeen welzijn.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie van binnensport(accommodaties);
b. sportactiviteiten die een gezonde leefstijl bevorderen en bijdragen aan sociale binding/cohesie.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor binnensport(accommodaties). Het bepaalde budget
wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien het bepaalde
subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Sportstichting Zuidplas
Aanvraag
Met de Sportstichting Zuidplas is een vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor de
periode 2018-2021. Gekoppeld aan deze BCF-subsidieovereenkomst zijn er ook nieuwe
huurovereenkomst tegen kostendekkend tarief afgesloten.
Onderdeel van de vernieuwing van de stichting is ook de taakuitbreiding voor de sportstimulering
door Sport&Bewegen in Zuidplas. In 2019 verwachten wij ook de exploitatie van de gymzaal aan de
Nederveenlaan in Zevenhuizen toe te voegen aan het areaal van de sportstichting.
Beoordeling (aanvraag nog niet ontvangen op 25 oktober)
De Sportstichting Zuidplas vraagt naar verwachting een subsidie van € 1.218.869 voor 2019. Hierbij
is rekening gehouden met de taakuitbreiding van de stichting conform de afgesloten meerjarige
subsidieovereenkomst 2018-2021. Ook is rekening gehouden met de nog overeen te komen
verhoging van de huren naar kostendekkende tarieven.
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Het verleende subsidiebedrag in 2018 is € 642.707. Voor 2019 is er € 15.425 aan prijscompensatie
beschikbaar (2,4%), waarmee het totaal beschikbare bedrag uitkomt op
€ 658.132.
Voor 2019 zal met de Stichting overleg plaatsvinden over de afsluiting van een nieuw huurcontract.
Uitgangspunt hierbij is de berekening van een kostendekkende huur zoals die is opgenomen in de
geheime bijlage 'Meerjarenperspectief Vastgoed 2018'. Voor de huuraanpassing is een compensatie
tot 2020 opgenomen in het huidige subsidiebeleid.
Voor de Sportstichting bedraagt de nieuwe huur € 716.792. Het verschil met de huidige huur is
€ 560.737.
Advies
De Sportstichting Zuidplas voor 2019 een nader te bepalen subsidie te verlenen van maximaal
€ 1.218.869 voor het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in
de meerjarige subsidieovereenkomst.
Het subsidiebedrag is inclusief de compensatie van € 560.737 voor de kostendekkende huur.

2.8 Buitensport(accommodaties)
2.1.8

Bepalingen voor buitensport(accommodaties)

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: De buitensport(accommodaties) zijn er voor alle inwoners in Zuidplas die zich sportief willen
ontwikkelen en/of voor recreatief gebruik.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. buitensport(accommodatie): een instelling of vereniging die zich krachtens haar doelstellingen bezighoudt
met het faciliteren van een aanbod op het gebied van sport in een veilige accommodatie.
b. gezonde leefstijl: gedragingen die een positieve invloed hebben op de gezondheid;
c. sociale/binding cohesie: mate waarin inwoners verbondenheid ervaren en zich mede verantwoordelijk
voelen voor het algemeen welzijn.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
exploitatie van buitensport(accommodaties);
sportactiviteiten die een gezonde leefstijl bevorderen en bijdragen aan sociale binding/cohesie.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor de buitensport(accommodaties).
Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (al dan niet op basis van
BCF indien het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).
NB: Voor deze categorie is een specifieke overgangstermijn opgenomen in paragraaf 0.0, artikel 6.

Buitensportaccommodaties
Voor de buitensportaccommodaties zijn er in 2016/2017 15-jarige gebruikersovereenkomsten
afgesloten met de verenigingen in het kader van de Harmonisatie in het gebruik sportvelden. In deze
overeenkomsten liggen de maximaal te betalen vergoedingen vast.
In samenwerking met de verenigingen zal in 2019 naar een mogelijkheid worden gezocht om de
indirecte subsidie op het gebruik van sportvelden onderdeel te maken van de reguliere subsidie.
Tevens maken wij dan nadere afspraken over de maatschappelijke bijdragen vanuit de verenigingen.
Het gaat om:
• Voetbalverenigingen: Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Moerkapelle en Moordrecht;
• Korfbalverenigingen: Nieuwerkerk en Moordrecht
• Hockeyvereniging: Nieuwerkerk
• Jeu de Boulesclub: Nieuwerkerk
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2.9 Evenementen en herdenkingen
2.1.9 Bepalingen voor evenementen en herdenkingen
Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Evenementen en herdenkingen in verband met koningsdag, dodenherdenking,
Bevrijdingsdag en sinterklaas(intocht) bieden de inwoners van Zuidplas dragen bij aan de sociale cohesie
en leefbaarheid binnen de lokale gemeenschap.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. evenement: een evenement is een bijzondere en unieke gebeurtenis, van beperkte duur, die tegen betaling
of gratis voor iedereen toegankelijk is, met een eenmalig of terugkerend karakter, gericht op een relatief
groot publiek;
b. lokale middenstand: sociale groep van kleine winkeliers en ondernemers van kleine bedrijven in de dorpen
van de gemeente Zuidplas.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten in verband met Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Sinterklaas(intocht) en
afgestemd met de gemeente en de lokale middenstand komen voor subsidie in aanmerking.
Artikel 4 Wijze van berekening van het subsidiebedrag
Verenigingen/stichtingen komen in aanmerking voor:
a. een standaardbedrag per evenement of herdenking als basisbedrag per jaar en
b. een bedrag per inwoner van het dorp waar het evenement of de herdenking plaatsvindt en
c. eventueel een aanvullend bedrag als er in overleg met gemeente (en lokale middenstand) aanleiding is
voor een uitgebreider programma.

Aanvragende instellingen
In dit hoofdstuk worden de organisaties behandeld die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor
2019 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 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 bereiken een bredere doelgroep dan de activiteiten rondom de intocht
van Sinterklaas. De volgende tabel is leidend geweest om de uiteindelijke subsidiebedragen te
bepalen:
Dorp
Zevenhuizen
Moerkapelle
Moordrecht
Nieuwerkerk aan den IJssel

Aantal inwoners
7.513
4.409
8.440
21.519

x 10 cent
751
441
844
2.152

x 20 cent
1.503
882
1.688
4.304

De totale subsidie wordt geïndexeerd met 2,4% (indien deze lager uitvalt dan het exploitatietekort).

Stichting Evenement - Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
De Stichting Evenement organiseert jaarlijks allerlei evenementen en herdenkingen. Naast de
activiteiten in het kader van Koningsdag en het binnenhalen van Sint-Nicolaas wordt er door de
stichting ook veel aandacht gegeven aan de dodenherdenking (4 mei) en de Indiëherdenking (14
augustus). In de begroting is een exploitatietekort geraamd van € 9.710.
Beoordeling
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per
inwoner.
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Indicatoren
Vast bedrag
Aantal inwoners (act. 1)
Aantal inwoners (act. 2)
Totaal (maximaal)
Indexering toepassen

Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal
1) Koningsdag: € 3.000
2) Sintintocht: € 500
x 20 cent = € 4.304
x 10 cent = € 2.152
€ 9.956
-

Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting raamt, wordt voorgesteld om de
subsidie voor 2019 lager vast te stellen dan het bedrag dat maximaal beschikbaar is.
Advies
Aan Stichting Evenement een subsidie te verlenen van € 9.710 (conform het gevraagde bedrag) en
nadere afspraken maken over de activiteiten in 2019.

St. Oranje Zevenhuizen-Zevenhuizen
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 een
lampionnenoptocht. In de begroting is een exploitatietekort geraamd van € 4.950.
Beoordeling
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per
inwoner.
Indicatoren
Vast bedrag
Aantal inwoners
Totaal
Indexering toepassen

Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal
Koningsdag: € 3.000
x 20 cent = € 1.503
€ 4.503
€ 107

Advies
Aan Stichting Zevenhuizen een subsidie te verlenen van € 4.610 en nadere afspraken maken over
de activiteiten in 2019.

Oranjevereniging Moordrecht
Aanvraag
Oranjevereniging Moordrecht vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat hierbij
specifiek om het vieren van Koningsdag in Moordrecht.
In de begroting is een exploitatietekort geraamd van € 4.675.
Beoordeling
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per
inwoner.
Indicatoren
Vast bedrag
Aantal inwoners
Totaal
Indexering toepassen

Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal
Koningsdag: € 3.000
x 20 cent = € 1.688
€ 4.688
-

Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting raamt, wordt voorgesteld om de
subsidie voor 2019 lager vast te stellen dan het bedrag dat maximaal beschikbaar is.
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Advies
Aan Oranjevereniging Moordrecht een subsidie te verlenen van € 4.675 (conform het gevraagde
bedrag) en nadere afspraken maken over de activiteiten in 2019.

Oranjevereniging Oud Verlaat
Aanvraag
Oranjevereniging Oud Verlaat vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat hierbij
specifiek om het vieren van Koningsdag in Oud Verlaat.
Beoordeling
Omdat Oud Verlaat geen dorp is maar een buurtschap en de activiteiten op een veel kleinschaliger
manier worden georganiseerd, hanteren we bij deze organisatie niet dezelfde berekeningsmethode
als bij de andere organisaties. Voor de activiteiten in Oud Verlaat stellen we maximaal een vast
bedrag van 1000 beschikbaar. Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting
raamt stellen we voor om de subsidie voor 2019 vast te stellen op het maximale bedrag.
Advies
Aan Oranjevereniging Oud Verlaat een subsidie te verlenen van € 1000 (maximaal) voor de
activiteiten in 2019.

Stichting Activiteiten Moordrecht
Aanvraag
Stichting Activiteiten Moordrecht vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat hierbij
specifiek om de Sintintocht in Moordrecht. In de begroting is een exploitatietekort geraamd van
€ 2.000. Stichting Activiteiten Moordrecht geeft aan dat voor het organiseren van een intocht een
subsidiebedrag van rond de € 2.000 noodzakelijk is. De totale kosten voor de activiteit worden op €
5.127 geraamd, meer dan de helft (€ 3.127) wordt dus opgebracht door de sponsoring.
Beoordeling
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per
inwoner.
Indicatoren
Vast bedrag
Aantal inwoners
Totaal
Indexering toepassen

Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal
Sintintocht: € 500
x 10 cent = € 836
€ 1.336
€ 32

Stichting Activiteiten Moordrecht organiseert jaarlijks een uitgebreid feest waarbij ook nadrukkelijk
met andere organisaties en scholen wordt samengewerkt. De afgelopen 2 jaar is er een aanvullend
bedrag toegekend omdat het activiteitenprogramma hier aanleiding toe gaf. Ook voor 2019 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 2017 en 2018 een aanvullend bedrag toe te kennen.
Advies
Aan Stichting Activiteiten Moordrecht een subsidie te verlenen van € 2000 voor de activiteiten in 2019
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Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle
Aanvraag
Commissie Sinterklaas Zevenhuizen Moerkapelle vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten.
Het gaat hierbij specifiek om de Sintintocht Zevenhuizen-Moerkapelle. In de begroting is een
exploitatietekort geraamd van € 1.705
Beoordeling
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per
inwoner.
Indicatoren
Vast bedrag
Aantal inwoners
Totaal
Indexering toepassen

Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal
Sintintocht: € 500
x 10 cent = € 1192
€ 1.692
€ 37

Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting raamt, wordt voorgesteld om de
subsidie voor 2019 lager vast te stellen dan het bedrag dat maximaal beschikbaar is.
Advies
Aan Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle een subsidie te verlenen van € 1.705 en
nadere afspraken maken over de activiteiten in 2019.

Niet aanvragende instellingen
Oranjecomité Moerkapelle heeft op het moment van schrijven van dit subsidiejaarprogramma geen
aanvraag ingediend. De gemeente vindt het belangrijk dat er in ieder dorp activiteiten worden
georganiseerd rondom Koningsdag en is hierover in gesprek met de initiatiefnemers.
Er is binnen het budget nog geld beschikbaar om een subsidie te verlenen. Dit bedrag is echter lager
dan het bedrag dat volgens de berekeningswijze beschikbaar zou moeten zijn. Dit heeft te maken met
de hogere aanvragen van de instellingen en hogere inwoneraantallen. Om toch een passende
subsidie te verlenen voor koningsdagactiviteiten in Moerkapelle kan eventueel een extra bedrag
worden toegekend uit de subsidieplafond voor incidentele subsidies.
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3. Jeugd
3.1 Voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie
3.1.1

Bepalingen voor voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Voorschoolse voorzieningen zijn er in alle dorpen van Zuidplas zodat peuters, vanaf de
leeftijd van 2 jaar tot de leeftijd waarop men kan deelnemen aan het basisonderwijs, zich sociaal kunnen
ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op het basisonderwijs. Van de gesubsidieerde instelling(en)
wordt verwacht dat ze voorschoolse educatie kunnen bieden op de groepen.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Voorschoolse voorziening: Een organisatie die zich krachtens haar doelstellingen (o.a.) bezighoudt met het
exploiteren van groepen waarin peuters zich sociaal kunnen ontwikkelen en zich kunnen voorbereiden op
het basisonderwijs;
b. voorschoolse educatie: uitvoering van een programma waarin op gestructureerde en samenhangende wijze
de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal emotionele
ontwikkeling. Daarbij voldoet de voorschoolse voorziening aan alle overige (wettelijke) bepalingen ten
aanzien van voorschoolse educatie.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. exploitatie groepen (volgens het vastgestelde gemeentelijke beleid);
b. activiteiten in het kader van voorschoolse educatie.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor voorschoolse voorzieningen.
Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien
het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Voorschoolse Voorzieningen
In verband met diverse wijzigingen met betrekking tot de harmonisaties peuterspeelzaalwerk per 1
januari 2018, zijn er nieuwe regels opgesteld voor de bekostiging van het peuteraanbod en de
voorschoolse educatie in de gemeente Zuidplas.
Het aanvragen van tegemoetkoming in de kosten van het peuter(opvang)aanbod kan, na vaststelling
(voorzien voor de raadsvergadering eind november 2018) op basis van de Verordening
Kindgebonden Tegemoetkoming Kosten Peuteropvang en Voorschoolse Educatie plaatsvinden.
Omdat de wijzigingen op 1 januari 2018 zijn ingaan, is met ingang van de editie 2018 de
subsidiëring/bekostiging van de peuterplaatsen in de peuteropvang niet meer opgenomen in het
Subsidiejaarprogramma.
NB: In 2019 zal, bij voorstel tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein,
paragraaf 3.1.1. (Bepalingen voor voorschoolse voorzieningen en voorschoolse educatie) uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018 worden verwijderd.
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3.2 Algemeen (preventief) jeugd- en jongerenwerk
3.1.2

Bepalingen voor algemeen (preventief) jeugd- en jongerenwerk

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Het algemeen (preventief) jeugd en jongerenwerk is er voor alle jongeren in Zuidplas en
geeft hen de mogelijkheid om zich te ontplooien op allerlei gebied.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).

Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. activiteiten jeugd en jongerenwerk: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten zoals
accommodatiegebonden activiteiten en ambulant jongerenwerk;
b. voorziening voor jeugd en jongerenwerk: een instelling die zich krachtens haar doelstellingen
bezighoudt met de exploitatie van een jongerencentrum en haar activiteiten richt op jongeren tot 23
jaar die woonachtig zijn in Zuidplas.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen:
a. accommodatiegebonden jeugdwerk;
b. ambulant werk;
c. sportbuurtwerk;
d. jongereninformatie;
e. samenwerkingsactiviteiten (met o.a. de scholen).
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor jeugd en jongerenwerk.
Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien
het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Welzijn Zuidplas
Zie 0.1 Welzijn Zuidplas

CJG
De beoordeling van de subsidieaanvraag voor de CJG-dienstverlening wordt niet in dit
Subsidiejaarprogramma meegenomen. Hierover zal aparte besluitvorming plaatsvinden.

3.3 Opvoedingsondersteuning
3.1.3

Bepalingen voor Opvoedingsondersteuning

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Opvoedingsondersteuning is beschikbaar voor alle ouders in Zuidplas die behoefte hebben aan
preventieve begeleiding bij de opvoeding van hun kinderen.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in de (BCF-)overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. activiteiten opvoedondersteuning: eenmalige of jaarlijks terugkerende preventieve activiteiten zoals
opvoedspreekuren en opvoedcursussen;
b. laagdrempelige hulp: er wordt gewerkt vanuit de vraag van de ouders, kortdurend en zonder
wachtlijsten, een verwijzing is niet nodig.
c.
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Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Preventieve activiteiten die de eigen kracht van ouders versterken en het probleemoplossend vermogen
van ouders vergroten, komen voor subsidie in aanmerking.
Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor opvoedondersteuning.
Het bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst (op basis van BCF indien
het bepaalde subsidiebedrag hoger ligt dan € 50.000).

Kwadraad - Opvoedbureau Midden-Holland Opvoedbureau Midden-Holland
Het Opvoedbureau Midden-Holland is één van de partners/onderdelen binnen de CJGdienstverlening. Het Opvoedbureau biedt praktische, pedagogische informatie en hulp aan ouders en
andere opvoeders van kinderen in de leeftijd van 0 tot 19 jaar met opvoedvragen. Uitgangspunt is dat
de hulp laagdrempelig is. Dat betekent dat er gewerkt wordt vanuit de vraag van de ouders,
kortdurend en zonder wachtlijsten. Een verwijzing is niet nodig. De kernactiviteiten zijn de spreekuren
voor individuele opvoedvragen en kortdurende begeleiding.
Daarnaast begeleidt het Opvoedbureau ook gezinnen met meervoudige of complexe opvoedproblematiek
preventief, om hiermee de Sociale Teams te ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om begeleidingen
van ouders met kinderen met een vermoedelijke ontwikkelingsstoornis, of om gezinnen met een
duurzaam kwetsbaar karakter door ziekte en/of beperkingen, maar ook om verzoeken om begeleiding bij
(v)echtscheidingen, psycho-educatie of hulp bij calamiteiten in een gezin.
Beoordeling
Kwadraad vraagt eenzelfde bedrag aan als in 2018 met een indexering van 2% t.o.v. de subsidieaanvraag
2019 als gevolg van de CAO-stijgingen; in totaal € 61.800.
Advies
Het advies is om Kwadraad het volledig bedrag van € 61.800 toe te wijzen voor de uitvoering van de
Opvoedondersteuning (€ 43.623) en de Opvoedondersteuning Plus voor het Sociaal Team (€ 18.176). In
het Werkplan CJG 2019 worden verdere afspraken gemaakt betreffende de inzet, doelen en resultaten
van deze inzet.

3.4
3.1.4

Activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren
Bepalingen voor activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Er is preventieve hulp beschikbaar voor jongeren die al dan niet in aanraking zijn geweest met
de politie. Interventies zijn er op gericht om het gedrag van de jongere bij te stellen om te voorkomen dat
de jongere afglijdt richting criminaliteit.
Deze doelstelling wordt nader geconcretiseerd in een overeenkomst die wordt afgesloten met van
toepassing zijnde instellingen.
Bij de concretisering worden -indien beschikbaar- gegevens meegenomen uit de Monitor Maatschappelijk
Resultaat (MRR).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. instelling: een vereniging of stichting die krachtens haar doelstellingen werkzaam is in het belang van
de jeugd die woonachtig is in de gemeente Zuidplas;
b. jeugd: iedereen die kind is en dus nog niet volwassen. De leeftijdsgrenzen hierbij zijn veranderlijk.
Juridisch wordt een kind volwassen op 18 jaar. Voor het jeugdbeleid geldt dat een kind volwassen is als
het sociaal en economisch zelfstandig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat uit van jeugd tot 23
jaar. Dit laatste heeft de gemeente ook als uitgangspunt (zie kader: 'vastgestelde maatschappelijke
effecten voor Jeugd').
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor de activiteiten:
a. directe ondersteuning, door bijvoorbeeld hulpverleningstrajecten en preventieprojecten;
b. indirecte ondersteuning, door advisering en voorlichting en door het realiseren van een betere
afstemming tussen verschillende hulpverleners.
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Artikel 4 Wijze van bepaling van het subsidiebudget
Vanuit de opdrachtformulering aan betreffende instelling(en) en de daarop ingediende subsidieaanvraag,
wordt het budget bepaald dat beschikbaar is voor activiteiten die gericht zijn op kwetsbare jongeren. Het
bepaalde budget wordt vervolgens vastgelegd in een subsidieovereenkomst.

Stichting Halt
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 doorverwijzing. Stichting Halt vraagt voor 2019 €
13.685 aan.
Beoordeling
Halt verzorgt voorlichting op scholen. Het onderwijsveld is hier tevreden over en blijft gebruik maken
van het aanbod. Bovendien nemen Halt-medewerkers periodiek deel aan veiligheidsoverleggen
rondom jeugdoverlast. Zo wordt er geborgd dat de Halt-aanpak die wordt gefinancierd door het Rijk
wordt ingezet waar dat kan.
De activiteiten waarvoor Halt subsidie aanvraagt voldoen aan de bepalingen voor activiteiten
specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren (3.1.4). Het verleende subsidiebedrag in 2018 is
€ 13.780.
Advies
Stichting Halt voor 2019 een subsidie te verlenen van € 13.685 (conform het aangevraagde bedrag),
ten behoeve van de geplande (preventieve) activiteiten. De stichting heeft de vrijheid om te schuiven
binnen de verschillende activiteiten.

MEE Midden-Holland
Aanvraag
Zie paragraaf 1.1 van deze bijlage I. Met MEE Midden-Holland is begin 2017 een
subsidieovereenkomst 2017-2020 afgesloten, met name voor het uitvoeren van 'onafhankelijke
cliëntondersteuning' voor de gemeente Zuidplas.
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'
• Integrale vroeghulp (IVH), integrale vroeghulp (Goudvis) is een multidisciplinair team voor advies en
coördinatie van hulp aan kinderen tot 7 jaar met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het team
werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers, pedagogisch
medewerkers en maatschappelijk werkers. Het team van deskundigen maakt gezamenlijk een plan
aanpak voor onder andere diagnostiek, ondersteuning en begeleiding.
Met de overgang van MEE vanuit de AWBZ-financiering naar gemeentefinanciering (per 1 januari
2015) is het bedrag voor IVH 'gelabeld'. Het is landelijk vastgesteld met een rekenmodel: 75%
inwoners-25% cliënten. Dit bedrag is gebaseerd op de situatie van 2014, voor Zuidplas was dit €
4.057. MEE heeft de tarieven aangepast van € 75/uur naar € 73,50/uur. Voor 2019 komt het
bedrag voor IVH (Goudvis) dan op € 3.976.
• Down-poli/coördinatieteam Down, het Down-team volgt de ontwikkeling van de gezondheid van een
kind met het syndroom van Down. Het team ondersteunt ouders bij de zorg en opvoeding en geeft
voorlichting. Ook behandelaars en organisaties kunnen vragen stellen bij het team. Het Down-team
bestaat uit: kinderarts, kinderrevalidatiearts, logopedist, KNO-arts, oogarts, kinderfysiotherapeut,
orthopedagoog en een consulent van MEE.
Het Down-team is beschikbaar voor alle kinderen met het syndroom van Down in de leeftijd 0-18 jaar
in de regio Midden-Holland. De coördinatie van het Downteam wordt uitgevoerd door MEE en vind
gemiddeld 1 keer per maand plaats. Voor 2018 gaat MEE uit van het aantal van 6 kinderen voor de
gemeente Zuidplas. De jaarlijkse inzet voor 6 kinderen is 22 uur (gemiddeld 3,6 uur per kind) x €
73,50 = € 1.617. Dit is € 270/kind.
In totaal vraagt MEE voor het aanbod 'jeugd' € 3.976 + € 1.617 = € 5.593 aan.
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Beoordeling
De activiteiten waarvoor MEE subsidie aanvraagt voldoen aan de bepalingen voor activiteiten
specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren (3.1.4).
In artikel 4 (Bekostiging) lid 3 van de 'Subsidieovereenkomst 2017-2020 MEE-Midden-Holland en de
gemeente Zuidplas' staat: "Voor 2018 t/m 2020 wordt de te verlenen subsidie geïndexeerd met
hetzelfde percentage dat wordt toegepast op de gemeentelijke begroting en de bijbehorende
financiële verplichtingen worden in de gemeentelijke meerjarenbegroting opgenomen, een en ander
met inachtneming van het begrotingsvoorbehoud van de gemeenteraad." In paragraaf 1.3
(Uitgangspunten subsidiebedragen instellingssubsidies) van dit SJP werd al aangegeven dat het
percentage voor 2019 2,4% is.
Het verleende subsidiebedrag in 2018 voor de jeugdactiviteiten van MEE is € 5.787. Voor 2019 is er €
331 aan prijscompensatie beschikbaar, waarmee het totaal beschikbare bedrag € 5.926 is.
Advies
MEE voor 2019 een instellingssubsidie van in totaal € 5.593 voor het uitvoeren van:
a IVH/Goudvis (€ 3.976) en
b Down-poli (€ 1.617).

Stichting KernKracht (zie ook paragraaf 1.1 van deze bijlage I)
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.
Aanvraag
KernKracht noemt in de subsidieaanvraag voor 2019 -naast de onafhankelijke
cliëntondersteuning/STIP, zie paragraaf 1.1 van deze bijlage I - ook een aantal activiteiten/projecten
voor jongeren:
• het project ExpEx's, de coördinatie van ervaringsdeskundige jongeren: jongeren uit de jeugdhulp
kunnen hun talenten ontwikkelen, zodat zij als ervaringsdeskundige mee kunnen bouwen aan een
wezenlijk andere jeugdhulp. Deze ervaringsdeskundige jongeren (=ExpEx) ondersteunen hierbij
voornamelijk andere jongeren in de jeugdhulp en/of de toeleiding naar hulpverlening.
De ExpEx's worden met ingang van 2018 betaald vanuit de zogenaamde CP-/ZVP-middelen6.
Hierover heeft het college separaat aan dit SJP al besloten op 18 juli 2017 (B17.000340).
KernKracht vraagt nu echter (indirect) aan Zuidplas bedrag aan van € 4.500 voor de ExpEx's7, terwijl
het regionale voorstel in juni (waarover B&W hebben besloten op 17 juni jl.) sprak van een bijdrage van
€ 3.960.
• Straatadvocaat Jeugd. In 2017 is KernKracht gestart met het project straatadvocaat (zwerf)jongeren.
Deze straatadvocaat is een onafhankelijk vertrouwenspersoon en belangenbehartiger voor jongeren
die te maken hebben met dak-/thuisloosheid
De straatadvocaat is zelf geen hulpverlener, maar handelt vanuit een eigen onafhankelijke rol richting
hulpverlening en overheid.
KernKracht vraagt voor dit project (indirect) bij Zuidplas een bedrag aan van € 5.400 (het gaat om een
totaalbedrag van € 30.000 waarvan aan Zuidplas een percentage van 18% wordt gevraagd).

6

De zogenaamde CP-/ZVP-middelen betreft voormalige AWBZ-subsidieregelingen van vóór de invoering van

7

de Wmo: Collectieve Preventie en ZorgVernieuwingsProjecten in de GGZ. Alle gemeenten in Nederland
ontvingen met ingang van 2007 deze middelen op hun begroting.
In Midden-Holland hebben alle gemeenten vanaf het begin via delegatiebesluiten de besteding van deze
middelen aan de centrumgemeente Gouda overgelaten. KernKracht ontvangt het grootste deel van deze CP/ZVP-middelen.
KernKracht gaat uit van een bedrag van € 25.000 benodigd voor ExpEx's, en rekent voor Zuidplas, naar rato
van het aantal inwoners, een bijdrage van 18% = € 4.500.
Het regionale voorstel dat in juni 2017 ten grondslag lag aan het B&W-besluit over de totale CP-/ZVPmiddelen voor 2018 ging echter uit van een bedrag van € 22.000 voor ExpEx's en een bijdrage van Zuidplas
naar rato van inwoners van € 3.960.
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Advies
In de subsidiebeschikking t.a.v. de Onafhankelijke Clientondersteuning aan KernKracht laten weten
dat de projecten ExpEx's en Straatadvocaat Jeugd via de centrumgemeente Gouda worden
gefinancierd, met de volgende bijdragen door of namens de gemeente Zuidplas:
• ExpEx's: € 3.960, conform besluit van B&W van Zuidplas B17.000340 (18 juli 2017);
• Straatadvocaat Jeugd: € 5.580: (idem),
totaal: € 9.540 (inclusief prijscompensatie: € 9.769).
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BIJLAGE II - ACTIVITEITEN- en INCIDENTELE
SUBSIDIES
1. Zorg en Ondersteuning en Participatie
1.2.0 Algemene bepalingen
In paragraaf 0.2, artikel 4 werd aangegeven dat:
•
voor de berekening van de hoogte van een activiteitensubsidie een puntensysteem wordt
gehanteerd (lid 1)
•
dat voor vijf onderdelen maximaal 100 punten kunnen worden behaald (lid 2);
•
het maximumaantal punten per onderdeel, per beleidsonderdeel kan verschillen;
•
de hoogte van het subsidiebedrag als volgt wordt berekend: het aantal punten berekend op basis
van lid 1 wordt vermenigvuldigd met het door het college vastgestelde normbedrag van € 50,(daarmee is het maximale bedrag voor een activiteitensubsidie in principe € 5.000).
Hieronder wordt de puntenverdeling voor 'Zorg en Ondersteuning' genoemd.
te scoren onderdeel
maximaal beoordeling
aantal
te scoren
punten
het bereik van de activiteit,
30
aantal
aantal
gemeten in deelnemer-uren (te
deelnemerpunten
weten: aantal deelnemers per
uren
keer * duur activiteit per keer *
0 t/m 500
5
aantal keren dat een activiteit
501 t/m 1.000
10
plaatsheeft in een jaar)
1.001 t/m 1.500
15
1.501 t/m 3.000
20
≥ 3001
30
het gegeven of er een (extra
10
In het onderdeel 'Zorg&Ondersteuning en Participatie'
kwetsbare) doelgroep wordt
gaat het in principe altijd om doelgroepen.
bediend met de activiteit
Activiteiten die zich richten op de (extra kwetsbare)
doelgroep 'mensen met een beperking' kunnen een
'extra' score krijgen van 10 punten.
de mate waarin de activiteit een
10
Activiteiten die zich richten op integratie van
'inclusieve samenleving'
doelgroepen van inwoners in de lokale samenleving
bewerkstelligt/gericht is op
als geheel kunnen een score krijgen van 10 punten.
integratie van doelgroepen van
inwoners in de lokale
samenleving als geheel
de mate van samenwerking met
10
Activiteiten waarbij instellingen samenhang of
andere instellingen die zich
samenwerking bewerkstelligen met andere
inzetten voor het bereiken van
instellingen die zich inzetten voor het bereiken van
door de gemeenteraad bepaalde
door de raad bepaalde maatschappelijke effecten
maatschappelijke effecten voor
voor het Sociaal Domein kunnen een score krijgen
het Sociaal Domein.
van 10 punten.
de noodzaak van het maken van
40
Activiteiten waarbij instellingen voor het slagen van
extra kosten die met de aard van
de activiteit extra/bijzondere kosten moeten maken,
de activiteit samenhangen.
kunnen extra punten krijgen.
Voorbeelden:
• de extra kosten voor noodzakelijke begeleiders
(bijvoorbeeld bij uitjes met mensen met een
beperking);
• kosten voor instructie bij gezondheidsbevorderende
activiteiten voor doelgroepen;
• extra verwarmd zwembadwater (voor
doelgroepzwemmen).
TOTAAL

100

€ 50 per punt = maximaal € 5.000
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1.1 Deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen
1.2.1

Bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Mensen met een beperking en ouderen participeren (zoveel mogelijk samen met nietdoelgroepen) aan de samenleving.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. mensen met een beperking: mensen die door een handicap, chronische ziekte, een chronisch
psychisch probleem en/of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in hun dagelijks
leven en hun maatschappelijke deelname;
b. ouderen: mensen in de leeftijdscategorie van boven de 65 jaar.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in deze paragraaf kan worden verstrekt voor sociaalrecreatieve activiteiten die de maatschappelijke deelname van ouderen en/of mensen met een beperking
bevorderen.

Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland
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.). Enkele inwoners uit
de gemeente Zuidplas nemen regelmatig deel aan acht verschillende activiteiten, zie onderstaand
schema:
Spelavond

Activiteit
frequentie
aantal malen per jaar
dat deze activiteit
plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers of
bezoekers uit
Zuidplas
deelnemer-uren

1x/
maand
10

Zoetermeermin
1x
maand
10

Freedom
1x/
2maand
6

Gebarenpub

ZoeterContact

Don
Bosco

ZoeterPlussers

DoKiZo

1x/
week
52

2x/
maand
24

1x/
maand
9

1x/
maand
10

1x/
3maand
3

Diverse
bijeenkomsten
2x/
jaar
2

totaal
-

5 uren

4 uren

6 uren

6 uren

5 uren

6 uren

6 uren

4 uren

7 uren

1

4

3

2

1

1

1

2

1

-

50

160

36

624

120

54

60

24

14

1142 = 15
punten

WeZoDo vraagt voor 2019 aan alle gemeenten waaruit deelnemers komen een financiële bijdrage, aan de
gemeente Zuidplas wordt € 1.000 gevraagd. Overigens staat de op de begroting 2019 van WeZoDo (die
in totaal € 82.846 bedraagt) een bijdrage van € 500 vermeld. In 2018 ontving WeZoDo
€ 750.
Beoordeling
De activiteiten van WeZoDo voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten
doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 15 punten x
€ 50/punt = € 750.
Advies
De Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland voor 2019 een subsidie te verlenen van
€ 750 voor het deel van hun activiteitenprogramma dat ten goede komt aan inwoners van Zuidplas.
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Parento Thuiszorg BV
Aanvraag
Parento Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie in de gemeente Zuidplas, die ook welzijnsactiviteiten
organiseert. Parento vraagt net als in voorgaande jaren voor 2019 een bijdrage aan voor de
wijklunches, die deze organisatie organiseert in de verschillende dorpen in Zuidplas.
Voor 2019 is het de bedoeling om 44 lunches te organiseren (4x in Oud Verlaat, 10x in Zevenhuizen,
10x in Moordrecht en 20x in Nieuwerkerk aan den IJssel (10x bij de Inloop 'Gewoon Dichtbij' in
Nieuwerkerk aan den IJssel en 10x in Dianthus).
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 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 2019 vraagt Parento een subsidie aan van € 3.990. Dit betreft € 1.350 voor de
accommodatiekosten (€ 25 per keer), € 2.640 voor coördinatie + PR.
Volgens Parento nemen gemiddeld over heel Zuidplas per lunch 35 mensen deel.
Beoordeling
De activiteit 'Wijklunch' van Parento voldoet aan de bepalingen voor deelnamebevorderende
activiteiten doelgroepen (1.2.1).
Activiteit
Wijklunch
Op basis van het aantal deelnemerfrequentie
1x/maand
uren is de maximaal te verlenen
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
44x/jaar
duur activiteit
2 uur
bijdrage 30 punten x
aantal deelnemers per keer
35
€ 50/punt = € 1.500.
deelnemer-uren

3080 = 30 punten

Advies
Parento BV voor 2019 een subsidie van € 1.500 te verlenen voor de activiteit 'Wijklunch'.

Stichting Bejaardencomité Moordrecht
Aanvraag
De Stichting Bejaardencomité Moordrecht doet een subsidieaanvraag voor de jaarlijkse busreis voor
ouderen (67+) voor ongeveer 130 personen
De kosten worden voor 2019 ingeschat op ongeveer € 11.460. Het aangevraagde subsidiebedrag is €
1.960.
Beoordeling
De activiteit 'Jaarlijkse Seniorenreis' van De Stichting Bejaardencomité Moordrecht voldoet aan de
bepalingen voor
Activiteit
Jaarlijkse Seniorenreis
deelnamebevorderende
frequentie
1x/jaar
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
1
activiteiten doelgroepen
duur activiteit
12 uur
(1.2.1).
aantal deelnemers per keer
130
Op basis van het aantal
deelnemer-uren
1560 = 20 punten
deelnemer-uren is de maximaal te
verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = € 1.000.
Advies
Aan de Stichting Bejaardencomité Moordrecht voor 2019 een subsidie te verlenen van
€ 1.000 voor de jaarlijkse Uitgaansdag.
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Senioren Actief Zuidplas (SAZ)
Aanvraag
Senioren Actief Zuidplas (een juridisch zelfstandige doorstart van een lokale afdeling van de ANBO) 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.".
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten:
1. SAZ-ONTSPANNING
• Bridge
• Klaverjassen
• Spelletjes
• Uitgaan
• Fotografie
• Nieuwe activiteit n.t.b.
Hiervoor vraagt SAZ € 805 aan (= exploitatietekort)
2. SAZ-INSPANNING
Hiervoor vraagt SAZ € 9.069 aan (= exploitatietekort).
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar)
3. SAZ-ONDERSTEUNING
Hiervoor vraagt SAZ € 3.653 aan (= exploitatietekort)
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar)
NB: De totale subsidieaanvraag van SAZ komt voor 2019 op € 13.527.
Beoordeling
1. De activiteiten in het kader van SAZ-ONTSPANNING voldoen aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1).
2. De activiteiten van SAZ-INSPANNING vallen onder paragraaf 1.2.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein 2018, deze worden verderop in dit stuk behandeld.
NB: Voorstel daar is om voor genoemde activiteiten € 7.263 te verlenen.
3. De activiteiten van SAZ-ONDERSTEUNING vallen onder paragraaf 1.2.4 van de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2018, deze worden verderop in dit stuk behandeld.
NB: Voorstel daar is om voor genoemde activiteiten € 2.195 te verlenen.
4. Voor de oprichting van het Steunpunt Wmo, dat wordt aangesloten bij het onderdeel 3. SAZONDERSTEUNING, heeft SAZ voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een aanjaagsubsidie aangevraagd. Zie
hiervoor verder bij paragraaf 4. Incidentele subsidies.
Op basis van het aantal deelnemer-uren bij 1 is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x
€ 50/punt = € 1.500:
Activiteit 'Ontspanning'
frequentie
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per
keer
deelnemer-uren

Bridge
1x/week

Klaverjassen
1x/week

Spelletjes
1x/week

Fotografie
wekelijks

Totaal
-

51x/jaar

50x/jaar

48x/jaar

28x/jaar

-

2 uur

2 uur

2 uur

2 uur

-

20

32

32

10

-

2040

3200

3072

560

8872 =
30 punten

Voor de activiteit 'uitgaan' en 'nieuwe activiteit' 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). SAZ vraagt € 805 voor alle
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activiteiten op het gebied van 'ontspanning'. Volgens paragraaf 0.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer
toegekend dan het aangegeven of blijkende tekort van de begroting van de instelling.
NB: wel wordt voorgesteld om het verschil tussen € 1.500 en € 805 (€ 695) in te zetten als dekking
van het exploitatietekort op de activiteiten voor SAZ-Ondersteuning. Zie bijlage II, paragraaf 1.6.
Advies
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2019 een subsidie te verlenen van € 805 voor 'SAZ-Ontspanning'
(Bridge, Klaverjassen en Spelletjes, Fotografie, uitgaan en een nog nader te bepalen nieuwe
activiteit).

Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen & Moerkapelle
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 2019 een totaal aan kosten van € 2.670 en vraagt een subsidie aan van € 1.3008. De
begroting sluit nog wel met een tekort van € 170.
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 (1.2.1).
Op basis van het aantal
Activiteit
alle tezamen
wekelijks
deelnemer-uren is de maximaal te frequentie
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
50 x 3 =150
verlenen bijdrage 30 punten x €
duur activiteit
4 uur
50/punt =
aantal deelnemers per keer
70 (gemiddeld)
€ 1.500. SAR zelf vraagt
deelnemer-uren
42.000 = 30 punten
€ 1.300, maar heeft zonder
subsidie een tekort van
€ 1.470. Volgens paragraaf 0.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of
blijkende tekort van de begroting van de instelling.
Advies
Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen & Moerkapelle voor 2019 voor het totale
activiteitenprogramma een subsidie te verlenen van € 1.470.

Stichting Vier het Leven
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

8

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 ZevenhuizenMoerkapelle (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'.
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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 een bijdrage van € 3.200. Vier het Leven schrijft: "In
Zuidplas organiseren wij in 2019 samen met ±10 betrokken vrijwilligers minimaal 60 sociaal-culturele
activiteiten met in totaal 100 deelnames van ouderen".
De totale kosten voor het programma voor deelnemers van de gemeente Zuidplas voor 2019 zijn
begroot op € 13.750. 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 (1.2.1).
begeleid theaterbezoek
Op basis van het aantal
Activiteit
e.d.
deelnemer-uren is de maximaal te frequentie
1 à 2x/week
verlenen bijdrage 10 punten x €
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
60
duur activiteit
4,5 uur
50/punt =
aantal deelnemers per keer
2
€ 500.
deelnemer-uren
540 = 10 punten
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 (Aafje), zorginstellingen in Zuidplas:
maximaal 10 punten.
In totaal kunnen maximaal 70 punten worden toegekend (= € 3.500). Vier het Leven vraagt
€ 3.200.
Volgens paragraaf 0.2, 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 2019 een subsidie te verlenen van € 3.200.

De Zonnebloem, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt een subsidie van € 1.400 voor een uitgaansdag in
2019, voor ± 40 'gasten' (zoals dat bij De Zonnebloem heet).
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel organiseert jaarlijks een groot aantal (kleinere)
activiteiten (totale begroting: € 7.000, waarop overigens -inclusief de aangevraagde subsidie- een
tekort is van € 1.720), maar vraagt altijd alleen een subsidie aan voor de grote uitgaansdag.
De kosten van de uitgaansdag in 2019 (boottocht over de Linge) bedragen in totaal € 2.400, waarvan
€ 1.000 door de gasten en via giften/sponsoren wordt bekostigd. Het tekort van € 1.400 wordt met
name veroorzaakt door de (meer)kosten van de -bij een dergelijke uitgaansdag onmisbare- één-opéén-begeleiding.
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Beoordeling
De activiteit van De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel voldoet aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 5 punten x € 50/punt =
€ 250.
Activiteit
boottocht Linge
frequentie
1x/jaar
Daarnaast kunnen er voor deze
aantal
malen
per
jaar
dat
deze
activiteit
plaatsvindt
1
activiteit nog punten worden
duur activiteit
8 uur
toegekend:
aantal deelnemers per keer
40
• voor het gegeven dat een
deelnemer-uren
320 = 5 punten
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
vrijwilligers (maximaal 40 punten).
In totaal kunnen maximaal 55 punten worden toegekend (= € 2.750). De Zonnebloem Nieuwerkerk
aan den IJssel vraagt € 1.400.
Volgens paragraaf 0.2, 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 2019 een subsidie te verlenen van € 1.400 voor het
organiseren van de boottocht over de Linge.

Ouderensoos Moordrecht
Aanvraag
De Ouderensoos in Moordrecht organiseert wekelijks in de ruimte naast de voormalige
brandweerkazerne in Moordrecht, soosactiviteiten (3x per week: biljart-/kaart-/handwerk-/bingomiddag) 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 2019 begroot op € 5.260 en de inkomsten (inclusief € 1.000
subsidie) op € 5.000. Er is een exploitatietekort begroot van € 260.
Beoordeling
De activiteiten van de Ouderensoos voldoen aan de
bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten
doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de
maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt
= € 1.000.

frequentie
aantal malen per jaar
dat deze activiteit
plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers
per keer
deelnemer-uren

Beter
Bewegen
1x/week

Soosactiviteiten
1x/week

45x/jaar

45x/jaar

-

1 uur

3 uur

-

15

17

-

675

2295

Totaal
-

2970 =
20 punten

Advies
Het advies is om aan de Ouderensoos Moordrecht voor 2019 voor hun activiteitenprogramma een
subsidie te verlenen van € 1.000.

De Zonnebloem Moordrecht
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 2019 weer een jaarprogramma, bestaande uit diverse
onderdelen: het bezoekwerk, bijeenkomsten en/of uitjes (cabaretvoorstelling, paas-workshop,
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bingo+rad van fortuin, geitenboerderij, 'historische modeshow', twee n.t.b. uitjes, kerststukje
maken+hapje en drankje.
De Zonnebloem Moordrecht vraagt jaarlijks subsidie aan voor het verschil tussen begrote inkomsten
(€ 1.550) en begrote uitgaven (€ 3.600, waarvan ± € 1.600 subsidiabele kosten), voor 2019 bedraagt
het begrote verschil € 2.050.
Beoordeling
De activiteiten van De Zonnebloem Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal
Activiteit
alle tezamen
deelnemer-uren is de maximaal
frequentie
± 1x/2 maanden
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
8 keer
te verlenen
duur activiteit
4 uur (dagdeel)
bijdrage 20 punten x
aantal deelnemers per keer
50-80 (65 gemiddeld)
€ 50/punt = € 1.000.
deelnemer-uren
2080 = 20 punten
Advies
De Zonnebloem Moordrecht voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.000.

Vrouwen van Nu/NBvP, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
Vrouwen van Nu (voorheen: Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, NBvP), afdeling
Nieuwerkerk aan den IJssel, heeft voornamelijk oudere leden en bezoekers. Vrouwen van Nu
organiseert voor leden/bezoekers allerlei activiteiten:
• 8 koffieochtenden voor 70+-ers (die 's avonds niet meer de deur uit durven, voor
avondactiviteiten).
• diverse andere activiteiten ('clubs'): een Schilderclub, een Tuinclub, een Leeskring en een
Museumclub.
Vrouwen van Nu begroot de jaarlijkse kosten van het totale activiteitenprogramma op € 1.830. De
grootste kostenpost bestaat uit de zaalhuur en de kosten van de sprekers voor de koffieochtenden
(samen € 1.480). Voor de koffie-ochtenden wordt € 400 aan inkomsten begroot (± € 0,83 per
bezoeker per keer). Verder heeft Vrouwen van Nu geen inkomsten.
In totaal begroot Vrouwen van Nu een tekort van € 1.430, waarvoor zij subsidie aanvraagt.
Beoordeling
De activiteiten van Vrouwen van Nu voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende
activiteiten doelgroepen (1.2.1).
Museumclub

Leeskring

Schilderclub

frequentie
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers of
bezoekers uit Zuidplas

2x/ kwartaal

2x/kwartaal

1x/maand

Koffieochtenden totaal
ouderen
1x/maand 1x/maand
-

7

8

10

6

8

-

7 uur

2,5 uur

2 uur

5,5 uur

2,5 uur

-

12

8

6

12

60

-

deelnemer-uren

588

160

120

396

1200

Activiteit

Tuinclub

2464 =
20 punten

Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x
€ 50/punt = € 1.000. Vrouwen van Nu zelf vraagt € 1.430.
Volgens paragraaf 0.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende
tekort van de begroting van de instelling.
Advies
De NBvP/Vrouwen van Nu, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel, voor 2019 een subsidie te verlenen
van € 1.000.
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Stichting Welzijn Moerkapelle
Aanvraag
De Stichting Welzijn Moerkapelle is een instelling die maandelijks soosbijeenkomsten ("actieve en
passieve recreatieve en verstrooiende bezigheden voor ouderen") organiseert in Moerkapelle voor
55+-ers. De meeste bijeenkomsten zijn spelochtenden (algemeen, of bingo, of kegelen), maar er zijn
ook ochtenden met een presentatie van een externe spreker. Gemiddeld worden 28 deelnemers per
bijeenkomst verwacht.
De kosten van de activiteiten worden voor 2019 begroot op € 915. De inkomsten worden begroot op €
480 (voornamelijk eigen bijdragen deelnemers).
Het tekort van (€ 915 - € 480 =) € 435 vraagt de stichting aan als subsidie bij de gemeente Zuidplas.
Beoordeling
De activiteiten van de Stichting Welzijn Moerkapelle voldoen aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal
Activiteit
alle tezamen
frequentie
± 1x maand
deelnemer-uren is de maximaal
aantal
malen
per
jaar
dat
deze
activiteit
plaatsvindt
9 keer
te verlenen bijdrage 10 punten x
duur activiteit
2,5 uur
€ 50/punt = € 500.
aantal deelnemers per keer
28
Volgens paragraaf 0.2, artikel 4
deelnemer-uren
630 = 10 punten
lid 4 wordt er niet meer
toegekend dan het aangegeven of blijkende tekort van de begroting van de instelling.
Advies
Het advies is om aan de Stichting Welzijn Moerkapelle voor hun activiteitenprogramma in 2019 een
subsidie te verlenen van € 435.

Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) uit Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2019
een subsidie aan voor een drietal activiteiten binnen een breder activiteitenaanbod, te weten de
themamiddagen, spellenmiddagen en de 'Cursus Creatief'.
• 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, € 2.100, gevraagde subsidie € 1.100.
• Spellen-middagen: doel: saamhorigheid en speelplezier, en met beoogd resultaat: zorgen dat ouderen
niet in een isolement komen te leven, totale kosten € 1.100, gevraagde subsidie € 500;
• Cursus Creatief: doel: saamhorigheid en creativiteit, en met beoogd resultaat: zorgen dat ouderen niet
in een isolement komen te leven, totale kosten € 820, gevraagde subsidie: € 510.
Totale subsidieaanvraag: €
themaspellenCursus
Activiteit
totaal
2.110.
middagen
middagen
Creatief
frequentie

1x/maand

1x/maand

1x/maand

aantal malen per jaar dat
Beoordeling
10
11
7
De activiteiten van de PCOB deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
3 uur
3 uur
3 uur
voldoen aan de bepalingen
aantal deelnemers of
100
30
18
voor deelnamebevorderende bezoekers uit Zuidplas
deelnemeractiviteiten doelgroepen
3000
990
378
uren
(1.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x
€ 50/punt = € 1.500.

4368 =30
punten

Advies
Aan de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2019 een
subsidie te verlenen van € 1.500 voor de activiteiten themamiddagen, spellenmiddagen en de 'Cursus
Creatief'.
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Stichting UitBus55-Plús Zuidplas
Aanvraag
De Stichting UitBus55-Plús (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.
UitBus Plús begroot voor 2019 € 18.200 aan inkomsten (contributie leden € 3.200, sponsoring en
giften € 4.000 en de bijdragen in de vaste kosten uit ritopbrengst € 11.000). De uitgaven voor 2019
begroot UitBus Plús op € 22.800 (lease bus en onderhoudskosten € 10.000, reservering voor een
nieuwe bus € 6.000, PR € 4.000 en overige kosten; administratie/bestuur etc. € 2.800).Va deze
kosten is € 6.800 subsidiabel (dit zijn namelijk de kosten die geen directe kosten voor de bus zijn,
want reiskosten worden niet vergoed, zie paragraaf 0.2 artikel 3 lid 1 van de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2018).
Er is dus een begroot tekort van € 4.600 (= € 18.200 - € 22.800).
De Uitbus Plús probeert hun activiteitenprogramma draaiende te houden zonder gemeentelijke
subsidie (dit lukte ook in 2015-2017); zoekt sponsoren en werft ook inkomsten uit reclame-uitingen op
de bus. Desalniettemin is het niet meer haalbaar om helemaal zonder subsidie voort te bestaan.
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.
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.
Beoordeling
De aanvraag van Stichting UitBus Plus
voldoet aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten
doelgroepen (1.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is
de maximale te verlenen bijdrage 30
punten x € 50/ punt = € 1.500.

Activiteit
frequentie
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers of
bezoekers uit Zuidplas
deelnemeruren

uitstapjes volgens het
programma
dagelijks

totaal
-

367

-

7 uur (gemiddeld)
6,4 (gemiddelde bezetting van de
bus per uitje)

-

14.560

16.442 =
30 punten

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).
In totaal kunnen maximaal 60 punten worden toegekend (= € 3.000). Gezien het zeer grote aantal
deelnemeruren van de UitBus Plús wordt voorgesteld ook overal de maximale puntenaantallen toe te
kennen.
Advies
De Stichting UitBus55Plus een activiteitensubsidie voor 2019 te verlenen van € 3.000 voor de
uitvoering van hun activiteitenprogramma.
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1.2 Algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen
met een beperking'
1.2.2

Bepalingen voor algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen
met een beperking'

Artikel 1 Doelstellingen
Mensen met een beperking en ouderen participeren (zoveel mogelijk samen met niet-doelgroepen) aan de
samenleving.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. mensen met een beperking: mensen die door een handicap, chronische ziekte, een chronisch
psychisch probleem en/of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in hun dagelijks
leven en hun maatschappelijke deelname;
b. ouderen: mensen in de leeftijdscategorie van boven de 65 jaar;
c. belangenbehartiging: het opkomen voor de individuele en collectieve belangen en rechten van ouderen
en mensen met een beperking, alsmede het bevorderen van hun materiële, sociale en culturele
ontwikkeling.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in deze paragraaf kan worden verstrekt voor het uitoefenen
van belangenbehartiging, door:
a. het vertegenwoordigen van de doelgroep op alle terreinen van de samenleving en binnen alle organisaties
en instellingen waar belangenbehartiging van de doelgroep gewenst is;
b. het voeren van overleg met en het beïnvloeden van de besluitvorming binnen gemeentelijke en particuliere
instellingen en organisaties;
c. het bieden van of het bemiddelen bij het verkrijgen van gerichte informatie, scholing, vorming en training of
het bevorderen van deskundigheid;
d. indien nodig, het bemiddelen bij sportieve, recreatieve, creatieve, culturele, dienstverlenende en
maatschappelijke activiteiten;
e. het onderhouden van contact met de achterban en met andere organisaties op het gebied van ouderen en
mensen met een beperking;
f. deelname aan de Adviesraad.
Artikel 4 Bijzondere bepalingen
In aanvulling op paragraaf 1.2.0: omdat bij een orgaan voor belangenbehartiging meestal geen sprake is
van reguliere activiteiten waar inwoners aan deel kunnen nemen, is het begrip 'deelnemer-uur' bij deze
categorie niet aan de orde. Ook hebben deze instellingen geen leden die contributie of een eigen bijdrage
betalen.
Daarom wordt bij deze categorie instellingen -bij het puntensysteem waarmee het subsidiebedrag wordt
bepaald- een basisaantal van 20 punten toegekend bij 'bereik van de activiteit'.

Stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen Nieuwerkerk aan den IJssel (SVO)
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 en in de
Netwerkgroep van Welzijn Zuidplas.
Het SVO vraagt voor 2019 een subsidie aan van € 1.250. De voor 2019 begrote kosten behelzen
bestuur-/secretariaats-/administratiekosten en PR).
Beoordeling
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 1.2.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein en het gaat om subsidiabele kosten.
Volgens de algemene bepalingen (1.2.0) geldt voor het bepalen van het subsidiebedrag een
puntensysteem, waarop de aanvraag van het SVO als volgt scoort:
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te scoren onderdeel
a. bereik van de activiteit (1.2.2 Artikel 4)
b. extra kwetsbare doelgroep?
c. activiteit bewerkstelligt inclusieve samenleving?
d. samenwerking met andere instellingen
e. noodzaak extra kosten?
totaal

aantal punten
20
0
10
10
0
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 0.2, 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 2019 een subsidie te verlenen van
€ 1.250.

Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ)
Aanvraag
Het Platform Gehandicapten Zuidplas (PGZ) is een belangenbehartigende organisatie voor mensen
met een handicap in de gemeente Zuidplas. Het platform geeft aan voor 2019 geen subsidie aan te
vragen, omdat het over voldoende positief saldo beschikt vanuit voorgaande jaren.
Advies
Voor het subsidieplafond Algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen
met een beperking' met betrekking tot de jaren 2020 en verder er rekening mee te houden dat het
Platform Gehandicapten Zuidplas wel weer een subsidie aanvraagt.

1.3 Voorlichting doelgroepen
1.2.3

Bepalingen voor voorlichting doelgroepen

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Mensen met een beperking en hun mantelzorgers worden ondersteund en ontlast en kunnen
daardoor meer en beter participeren aan de samenleving.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. mensen met een beperking: mensen die door een handicap, chronische ziekte, een chronisch
psychisch probleem en/of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in hun dagelijks
leven en hun maatschappelijke deelname;
b. mantelzorger: iemand die -niet in het kader van een hulpverlenend beroep- langdurige zorg (voor 8
uur per week of meer en gedurende 3 maanden of meer) biedt aan (een) hulpbehoevend(e)
perso(o)n(en) uit hun directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks voortvloeit uit de sociale
relatie, waarbij de zorg -qua duur en intensiteit- de gebruikelijke zorg overstijgt.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en/of lotgenotencontact voor (specifieke groepen)
mensen met een beperking en/of hun mantelzorgers.

AlzheimerCafé Zuidplas
Aanvraag
In 2012 is in de gemeente Zuidplas een AlzheimerCafé gestart. Het AlzheimerCafé Zuidplas is een
initiatief van een aantal zorgaanbieders in de gemeente Zuidplas (vanuit De Zevenster, De Zellingen,
Vierstroom, een huisarts, een geriatrisch fysiotherapeut) en Welzijn Zuidplas (de ouderenadviseur en
het mantelzorgsteunpunt).
Er zijn ook een tiental vrijwilligers als 'gastvrouw' aangetrokken (in samenwerking met de NPV,
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Nederlandse Patiëntenvereniging, afdeling Zuidplas) en er is contact met De Zonnebloem en de NPV
over het vervoer van bezoekers.
AlzheimerCafé's zijn er voor mensen met dementie, hun naasten en anderen die een rol hebben in de
zorg en ondersteuning (mantelzorgers, vrijwilligers, professionals). AlzheimerCafé's maken dementie
bespreekbaar en leveren daarmee een grote bijdrage aan de maatschappelijke acceptatie en
integratie van mensen met dementie. Er is sprake van emotionele steun, voorlichting en
lotgenotencontracten.
Het AlzheimerCafé Zuidplas is in 2012 -zonder subsidie- als pilot gestart, en organiseert met ingang
van 2013 jaarlijks 9 à 10 bijeenkomsten, waarbij er per bijeenkomst ongeveer 30 personen aanwezig
zijn. Door middel van persberichten informeren van verwijzers etc. wordt getracht dit aantal te
vergroten.
De uitvoering en de organisatie van de avonden ligt in handen van de lokale werkgroep, met
ondersteuning van Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland.
Activiteit
Beoordeling
De activiteiten van de werkgroep AlzheimerCafé Zuidplas voldoen
frequentie
aantal malen per jaar dat
aan de bepalingen voor voorlichting doelgroepen
deze activiteit plaatsvindt
(1.2.3).
duur activiteit
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te
aantal deelnemers per
verlenen bijdrage 5 punten x € 50/punt = € 250.
keer
deelnemer-uren
Daarnaast kunnen er voor de AlzheimerCafé's Zuidplas nog
punten worden toegekend:
• voor het gegeven dat een extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten);
• voor de samenwerking met andere instellingen (maximaal 10 punten).
In totaal kunnen maximaal 25 punten worden toegekend (= € 1.250).

AlzheimerCafé's
± 1x/maand
10 keer
2 uur
20
400

Advies
Het advies is om aan Alzheimer Nederland, afdeling Midden-Holland voor de lokale werkgroep
Zuidplas voor 2019 voor het organiseren van AlzheimerCafé's in alle dorpen in Zuidplas een subsidie
te verlenen van € 1.250.

1.4
1.2.4

Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen
Bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen

Artikel 1 Doelstellingen
Mensen met een beperking en ouderen kunnen deelnemen aan speciaal op hen toegesneden
bewegingsactiviteiten die hun algehele conditie bevorderen.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. Mensen met een beperking: mensen die door een handicap, chronische ziekte, een chronisch
psychisch probleem en/of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in hun dagelijks
leven en hun maatschappelijke deelname;
b. Ouderen: mensen in de leeftijdscategorie van boven de 65 jaar.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie kan worden verstrekt voor bewegingsactiviteiten die speciaal zijn toegesneden op ouderen en
mensen met een beperking.
Artikel 4 Bijzondere bepalingen
In aanvulling op paragraaf 1.2.0: voor bewegingsactiviteiten waarvoor extra verwarmd zwembadwater
en/of speciale instructie nodig is, kan een extra bedrag aan subsidie worden toegekend, bovenop het
bedrag waarop een instelling volgens het puntensysteem recht heeft.
Daarbij kan het totale subsidiebedrag nooit hoger zijn dan het aangegeven of blijkende tekort op de totale
begroting van de instelling, waarbij het tekort slechts betrekking heeft op de kosten die naar het oordeel
van het college noodzakelijk zijn voor het doen slagen van de activiteit.
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VOF Het Yogahuis - Yoga voor Reumapatiënten
Aanvraag
VOF Het Yogahuis biedt met ingang van 2018 de 'yoga voor reumapatiënten' onder eigen naam aan.
Tot en met 2017 werd dit onder de vlag van de Reumapatiëntenvereniging (RPV) Nieuwerkerk aan
den IJssel aangeboden, al werden de lessen al verzorgd door Het Yogahuis te Nieuwerkerk aan den
IJssel. De RPV heeft echter moeten besluiten zichzelf op te heffen per 1-3-2018, wegens (een gebrek
aan) nieuwe bestuursleden. Zonder subsidie zouden de yogalessen te duur worden voor een aantal
leden en zouden deze moeten stoppen met de aangepaste yogalessen. Daarom vraagt Het Yogahuis
sinds 2018 zelf een subsidie aan, voor 2019 € 720.
Beoordeling
De yogalessen voor reumapatiënten voldoen aan de
bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor
doelgroepen (1.2.4). Op basis van het aantal deelnemeruren is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten x €
50/punt = € 500.

Activiteit
frequentie
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per
keer

Yoga
Totaal
1x/week 48x/jaar

-

1 uur

-

12
576

576 = 10
punten

deelnemer-uren
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 verleend. In dit geval worden er 5 punten extra toegekend (= € 250), waarmee het totale
subsidiebedrag op € 750 zou komen..
Volgens paragraaf 0.2, 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 een subsidie te verlenen van € 720 voor hun 'yogalessen voor reumapatiënten' in
2019.

OSS Be Fit
Aanvraag
De Gymvereniging OSS Be Fit uit Zevenhuizen organiseert ouderengym. Het gaat om 96
bijeenkomsten (van 45 minuten per keer, afgerond naar 1 uur) voor 2 groepen (48 bijeenkomsten
voor iedere groep van gemiddeld 13 personen).
De kosten hiervan bedragen € 3.250 in totaal (€ 1.775 personeel, € 1.375 accommodatie en € 100
overige kosten). De eigen bijdragen van de ouderen bedragen € 350 jaar (de contributie bedraagt €
12/jaar per persoon). De gevraagde subsidie aan de gemeente Zuidplas is € 2.900 (kosten minus de
baten).
Activiteit

Ouderen

Totaal

gym
Beoordeling
frequentie
2x/week De ouderengym van OSS Be Fit voldoet aan de
aantal malen per jaar dat
48x/jaar bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten
deze activiteit plaatsvindt
voor doelgroepen (1.2.4).
duur activiteit
1 uur
aantal deelnemers per
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te
22
keer
verlenen bijdrage 15 punten x € 50/punt = € 750.
deelnemer-uren
1.056
= 15 punten
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'. Voorgesteld wordt om OSS Be Fit, naar rato van hun totaal aantal deelnemer-uren, 10
van deze extra punten toe te kennen (€ 500).
Daarnaast is in februari 2018 bestuurlijk met OSS Be Fit een afbouwregeling afgesproken (zie
U18.000382), waarbij OSS Be Fit in 2019 nog 25% van het verschil met de subsidie in 2016 ontvangt.
Dit verschil bedraagt € 247,50.
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Voor 2019 zou dan € 1.497,50 aan OSS Be Fit kunnen worden verleend (€ 750 op basis van punten
voor deelnemeruren, € 500 op basis van punten voor extra kosten en € 247,50 in het kader van de
afbouwregeling).
Advies
Het advies is om OSS Be Fit voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.497,50.

Orka '97 Zwem- en poloclub (Moordrecht)
Orka '97 Zwem- en poloclub vraagt voor het seizoen 2018-2019 voor het eerst ene subsidie aan voor
de zwemlessen die ze geven aan kinderen met een verstandelijke beperking. Het gaat om een
zevental kinderen, die wekelijks een half uur zwemles krijgen van 3 vrijwillige zwemonderwijzeressen.
De kinderen zijn lid van de vereniging en dragen via de contributie in totaal € 2.175,60 bij. De huur
van het zwembad voor deze lessen bedraagt € 4.053 per jaar. Het verschil tussen kosten en
opbrengsten is € 1.877,40, waarvoor Orka een subsidie aanvraagt.
De activiteit van Orka voldoet aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor
doelgroepen (1.2.4).
• Op basis van het aantal deelnemer-uren is de
zwemlessen voor
maximaal te verlenen bijdrage 5 punten x
kinderen met een
Activiteit
Totaal
verstandelijke
€ 50/punt = € 250.
beperking
• Op basis van artikel 4 van paragraaf 1.2.4 kan
frequentie
2x/week
naast de puntensubsidie van € 250, nog
aantal malen per jaar dat
42x/jaar
deze activiteit plaatsvindt
€ 1.627 worden verleend, vanwege het
duur
activiteit
0,5
uur
exploitatietekort op de zwemlessen (€ 1.877),
aantal deelnemers per
7
waarbij (extra verwarmd) zwembadwater en
keer
speciale instructie nodig is.
deelnemer-uren
147
= 5 punten
Advies
Het advies is om Orka '97 Zwem- en poloclub voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.877.

Senioren Actief Zuidplas (SAZ)
Aanvraag
Senioren Actief Zuidplas (een juridisch zelfstandige doorstart van een lokale afdeling van de ANBO) 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.".
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten:
1. SAZ-ONTSPANNING
Hiervoor vraagt SAZ € 805 aan (= exploitatietekort).
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.1 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar
2. SAZ-INSPANNING
Hiervoor vraagt SAZ € 9.069 aan = exploitatietekort).
3. SAZ-ONDERSTEUNING
Hiervoor vraagt SAZ € 3.653 aan (= exploitatietekort)
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar)
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NB: De totale subsidieaanvraag van SAZ komt voor 2019 op € 13.527.
Beoordeling
1. De activiteiten in het kader van SAZ-ONTSPANNING voldoen aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1). Voorstel daar is om voor genoemde
activiteiten € 805 te verlenen.
2. De activiteiten van SAZ-INSPANNING worden in deze paragraaf behandeld.
3. De activiteiten van SAZ-ONDERSTEUNING vallen onder paragraaf 1.2.6 van de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2018, deze worden verderop in dit stuk behandeld.
NB: Voorstel daar is om voor genoemde activiteiten € 2.195 te verlenen.
4. Voor de oprichting van het Steunpunt Wmo, dat wordt aangesloten bij het onderdeel 3. SAZONDERSTEUNING, heeft SAZ voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een aanjaagsubsidie aangevraagd. Zie
hiervoor verder bij paragraaf 4. Incidentele subsidies.
ad 2. In het kader van SAZ-inspanning wordt een vijftal 'gezondheidsbevorderende activiteiten'
georganiseerd:
• Bewegen op muziek;
• Fitness;
• Yoga;
• Fysiogym (voor mensen met reuma)
• Hydrotherapie (voor mensen met reuma).
De SAZ vraagt hiervoor € 9.069 subsidie aan = exploitatietekort.
Beoordeling
De activiteiten van SAZ voldoen aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor
doelgroepen (1.2.4).
Activiteiten
'Inspanning'
frequentie
aantal malen per
jaar dat deze
activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers
per keer
deelnemer-uren

Bewegen
op
Muziek
1x/week

1x/week

Fitness
Fysiogym Hydrotherapie Zevenhuizen
1x/week 1x/week
1x/week
1x/week

39x/jaar

38x/jaar

44x/jaar 44x/jaar

44x/jaar

44x/jaar 42x/jaar

-

1 uur

1 uur

1 uur

1 uur

1,5 uur

1 uur

1 uur

-

16

34

24

23

36

8

8

-

624

1.292

1.056

1.024

2.376

352

336

Fitness

Yoga

Yoga
Zeven- Totaal
huizen
1x/week -

7.060
= 30
punten

• 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 7.060 deelnemeruren, dit zijn veel meer (4.059)
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 1.2.4 nog € 3.763 worden verleend, omdat dit het
exploitatietekort is op de hydrotherapie (waarbij extra verwarmd zwembadwater en speciale instructie
nodig is), naast de puntensubsidie van € 3.500.
In totaal kan aan SAZ voor het onderdeel 'inspanning' een subsidie worden verleend van maximaal €
7.263.
Advies
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2019 een subsidie te verlenen van € 7.263 voor 'SAZ-inspanning'
(Bewegen op Muziek, Fitness, Yoga, Fysiogym en Hydrotherapie).
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1.5 EHBO-verenigingen
1.2.5

Bepalingen voor EHBO-verenigingen

Artikel 1 Doelstellingen
De kennis en vaardigheid van EHBO is en blijft in Zuidplas op een zo hoog mogelijk niveau zodat de kans
dat op benodigde momenten hulp kan worden geboden, zo groot mogelijk is.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. EHBO-vereniging: een vereniging met als hoofddoel de Eerste Hulp bij Ongelukken te bevorderen. De
leden worden in staat gesteld een diploma eerstehulpverlener te behalen, dit te vernieuwen of zich te
bekwamen in diverse extra modules.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in dit hoofdstuk kan worden verstrekt voor:
a. het organiseren van cursussen;
b. deskundigheidsbevordering/bijscholing;
c. het bieden van ondersteuning bij evenementen, sporttoernooien, etc..

EHBO-vereniging Zevenhuizen
Aanvraag
De EHBO-vereniging Zevenhuizen vraagt voor 2019 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 en de totale begrote uitgaven komt op € 1.810. Dit is te
beschouwen als het aangevraagde subsidiebedrag.
Beoordeling
De activiteiten van de EHBO-vereniging Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor EHBOverenigingen (1.2.5).
•

herhalingscursussen
Activiteiten
frequentie
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per keer
deelnemer-uren

EHBO
EHAK AED-reanimatie
totaal
wekelijks wekelijks
wekelijks
9x/jaar 6x/jaar
7x/jaar
2,5 uur 3,5 uur
2,5 uur
25
13
13
562
273
227,5 1.062,5

• nieuwe cursussen
Activiteiten
frequentie
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per keer
deelnemer-uren

EHBO
EHAK AED-reanimatie totaal
wekelijks wekelijks
wekelijks
8x/jaar 4x/jaar
4x/jaar
2,5 uur 3,5 uur
2,5 uur
10
8
10
200
72
100
372

• aanwezigheid bij evenementen
Activiteiten
Aantal keer per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit

O
1x/jr

A
4x/jr

K
1x/jr

LI
1x/jr

IB
3x/jr

V
2x/jr

F
1x/jr

S
1x/jr

LA
1x/jr

B
1x/jr

MT
1x/jr

O
3x/jr

totaal

15
12
12
4
2
3
7
9
2
4
7
4
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
aantal EHBO-ers
6
3
6
2
1
1
2
2
2
2
2
2
deelnemer-uren
90
36
72
8
18
6
14
18
4
8
14
8
306
Oogstfeest (O), Avondvierdaagse (A), Koningsdag (K), Lionsloop (LI), Informatie-Bijeenkomsten (IB), School Volleybaltoernooi (2x,
V), Fietstoertocht (F), Snerttocht (S), Lampionoptocht (LA), Bridgetoernooi (B), Molenfietstocht (MT) en Overig (O), zoals EHBO aan
kinderen via BrAInS, roeitoernooi etc.

Op basis van het aantal deelnemer-uren (1.062,5+372+247=) 1.740,5 deelnemer-uren is de maximaal te
verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = € 1.000.
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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 door de EHBO-vereniging Zevenhuizen stelt (in hun zienswijze naar aanleiding van het concept
van het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein 2019) terecht dat zij met hun activiteiten,
activiteiten/evenementen van andere vrijwilligersorganisaties mede mogelijk maken. De
gemeenteraad heeft als één van de gewenste maatschappelijke effecten vastgesteld: 'bevordering
van sociale binding/cohesie in relatie tot vitale dorpen'. Het toekennen van 10 extra punten zou dus
op basis van artikel 1.2.0 van de uitvoeringsregeling zeker terecht zijn. In totaal kunnen dan 30
punten worden verleend à €50/punt = € 1.500 totaal.
Advies
• de EHBO-vereniging Zevenhuizen voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor 'lessen en
bijscholing EHBO en voor aanwezigheid';
• de EHBO-vereniging Zevenhuizen na afloop van het subsidiejaar een aanvraag tot vaststelling te
vragen. voor 'lessen en bijscholing EHBO'.

Vereniging EHBO Moordrecht
Aanvraag
De Vereniging EHBO Moordrecht vraagt voor 2019 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 € 34.317,75, waarvan
€ 3.190 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Het begrote nadelig saldo is € 1.127,75. Dit is te
beschouwen als het aangevraagde subsidiebedrag
Beoordeling
De activiteiten van De Vereniging EHBO
Activiteiten
EHBO-lessen en bijscholing
Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor
aantal malen per jaar dat
22x/jaar
deze activiteit plaatsvindt
EHBO-verenigingen (1.2.5).
duur activiteit
2 uur
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de
aantal deelnemers per
32,5
maximaal te verlenen bijdrage 15 punten x
keer
deelnemer-uren
1430 = 15 punten
€ 50/punt = € 750.
Advies
De Vereniging EHBO Moordrecht voor 2019 een subsidie te verlenen van € 750 voor 'lessen en
bijscholing EHBO'.

EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel
Aanvraag
De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2019 een subsidie aan als tegemoetkoming in hun
totale activiteitenprogramma en met name voor de EHBO-opleiding en -vervolgopleiding.
Voor het totale activiteitenprogramma begroot de EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel € 3.975,
waarvan € 3.350 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Het begrote nadelig saldo is € 625.
Activiteiten

EHBO-opleiding en
-vervolgopleiding

aantal malen per jaar dat
16x/jaar
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
2 uur
aantal deelnemers per
keer/aantal EHBO-ers (bij 30
evenementen)
deelnemer-uren
960

80

Beoordeling
De activiteiten van EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel
voldoen aan de bepalingen voor EHBO-verenigingen
(1.2.5).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te
verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = € 500.

Verrekening met subsidie 2018
Conform de subsidievoorwaarden heeft de EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel over de subsidie 2018
gemeld dat de activiteit 'lesgeven op scholen' aan ± 140 leerlingen niet is doorgegaan.
Deze activiteit kende 2.100 deelnemeruren. Als deze worden afgetrokken van het totaal aantal
begrote deelnemeruren voor 2018 (3.124 = 30 punten), blijven er 1.024 deelnemeruren over (15
punten. Dit betekent dat de subsidie over 2018 niet € 1.500 moet bedragen, maar € 750. Het
subsidiedeel ten aanzien van de niet-uitgevoerde activiteiten bedraagt € 750.
Advies
• De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2019 een subsidie te verlenen van € 500 voor EHBOopleiding en -vervolgopleiding;
• Het subsidiedeel ten aanzien van de niet-uitgevoerde activiteiten van € 750 terug te vorderen;
• De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel een beschikking te sturen met daarin het voorstel om de
subsidies 2018 en 2019 met elkaar te verrekenen en het verzoeken om het subsidiesaldo
2019-1018, ad € 250, te storten op rekening van de gemeente Zuidplas.

1.6 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
1.2.6 Bepalingen voor algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)
Artikel 1 Doelstellingen
Mensen met een beperking en ouderen participeren (zoveel mogelijk samen met niet-doelgroepen) aan de
samenleving en kunnen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving blijven, waarbij het ondersteunen van de
zelfredzaamheid en de participatie zo dicht mogelijk bij de inwoners zelf is belegd.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. mensen met een beperking: mensen die door een handicap, chronische ziekte, een chronisch psychisch
probleem en/of een psychosociaal probleem beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven en hun
maatschappelijke deelname;
b. ouderen: mensen in de leeftijdscategorie van boven de 65 jaar;
c. algemene Wmo-diensten: voorzieningen die zonder indicatie toegankelijk zijn voor mensen met een
beperking en ouderen en die passen binnen de doelstelling zoals genoemd in artikel 1 van paragraaf 1.2.6.
Het gaat hierbij met name om voorzieningen die (deels) vervangend of voorliggend kunnen zijn voor Wmomaatwerkvoorzieningen op het gebied van wonen en vervoer.

Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Subsidie op grond van de uitvoeringsregels in deze paragraaf kan worden verstrekt voor het
organiseren/(laten)uitvoeren van algemene Wmo-diensten door vrijwilligers, te weten:
a. organiseren van zelfhulp in de vorm van bijvoorbeeld bezoekdiensten of telefooncirkels voor mensen uit
kwetsbare doelgroepen, opdat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
b. klussendiensten: kleine reparaties/klusjes bij ouderen/mensen met een beperking in huis;
c. vervoersdiensten: vervoer van ouderen/mensen met een beperking, tegen kleine (brandstofkosten-)
vergoeding; de coördinatie hiervan komt in aanmerking voor subsidie;
d. overige algemene Wmo-diensten door vrijwilligers, op het gebied van wonen, vervoer en ondersteuning bij
algemene dagelijkse levensverrichtingen, die een beroep op maatwerkvoorzieningen kunnen voorkomen.

Senioren Actief Zuidplas (SAZ)
Aanvraag
Senioren Actief Zuidplas (een juridisch zelfstandige doorstart van een lokale afdeling van de ANBO) 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.".
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten:
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1. SAZ-ONTSPANNING
Hiervoor vraagt SAZ € 805 aan (= exploitatietekort)
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.1 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar)
2. SAZ-INSPANNING
Hiervoor vraagt SAZ € 9.069 aan (= exploitatietekort).
► valt in zijn geheel onder paragraaf 1.2.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018,
zie aldaar
3. SAZ-ONDERSTEUNING
• Belastingservice
• Consulenten
• Klusservice
• Telefooncirkel
• Vervoer
Hiervoor vraagt SAZ € 3.653 aan (= exploitatietekort)
NB: De totale subsidieaanvraag van SAZ komt voor 2019 op € 13.527.
Beoordeling
1. De activiteiten in het kader van SAZ-ONTSPANNING voldoen aan de bepalingen voor
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (1.2.1), deze zijn eerder in dit stuk behandeld
NB: Voorstel daar is om voor genoemde activiteiten € 805 te verlenen.
2. De activiteiten van SAZ-INSPANNING vallen onder paragraaf 1.2.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies
Sociaal Domein 2018, deze zijn eerder in dit stuk behandeld.
NB: Voorstel daar is om voor genoemde activiteiten € 7.263 te verlenen.
3. De activiteiten van SAZ-ONDERSTEUNING vallen onder paragraaf 1.2.6 van de Uitvoeringsregeling
Subsidies Sociaal Domein 2018 en worden hier behandeld.
4. Voor de oprichting van het Steunpunt Wmo, dat wordt aangesloten bij het onderdeel 3. SAZONDERSTEUNING, heeft SAZ voor de jaren 2017, 2018 en 2019 een aanjaagsubsidie aangevraagd. Zie
hiervoor verder bij paragraaf 4. Incidentele subsidies.
Activiteit
'Ondersteuning'
frequentie
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per
keer
deelnemer-uren

belastingservice

telefooncirkel
dagelijks

klusservice

vervoer

consulenten

100

365

450

2000

100

-

2 uur

0,167 uur

1 uur

0,75 uur

2,5 uur

-

1

10

1

1

1

-

200

608

450

1500

250

3008 =
30 punten

Totaal
-

Op basis van het aantal deelnemer-uren bij is de maximaal te verlenen bijdrage voor SAZOndersteuning: 30 punten x € 50/punt = € 1.500.
Het exploitatietekort op deze activiteiten is € 2.078. Bij SAZ-Ontspanning was een subsidiebedrag
van € 1.500 mogelijk op basis van het puntenaantal, maar werd ten hoogste het exploitatietekort van
€ 805 geadviseerd, omdat het subsidiebedrag nooit hoger kan zijn dan het begrote exploitatietekort.
Omdat het wel allebei activiteiten zijn van dezelfde instelling, wordt voorgesteld om de toe te kennen
bedragen met elkaar te verrekenen en het niet-toegekende bedrag bij SAZ-Ontspanning (€ 695) extra
te verlenen voor de activiteiten op het gebied van SAZ-Ondersteuning.
Advies
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2019 een subsidie te verlenen van € 2.195 voor 'SAZOndersteuning' (Belastingservice, Telefooncirkel, Klusservice, Vervoer, Consulenten en een nog
nader te bepalen nieuwe activiteit), bestaande uit:
1. € 1.500 op basis van het puntenaantal (30) behorende bij 3.008 deelnemer-uren;
2. een 'aanvullende subsidie' van € 695 (dit betreft het verschil tussen het bedrag voor SAZ-Ontspanning
waar SAZ op basis van het puntenaantal recht op heeft en het bedrag waar SAZ op basis van hun
begroting op dat onderdeel recht op heeft).
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2. Ontplooiing (Cultuur, Sport, Wijk&Buurt)
1.2.0
Algemene bepalingen
In paragraaf 0.2, artikel 4 werd aangegeven dat:
•
voor de berekening van de hoogte van een activiteitensubsidie een puntensysteem wordt gehanteerd (lid
1)
•
dat voor vijf onderdelen maximaal 100 punten kunnen worden behaald (lid 2);
•
het maximum aantal punten per onderdeel per beleidsonderdeel kan verschillen;
•
de hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt wordt berekend: het aantal punten berekend op basis
van lid 1 wordt vermenigvuldigd met het door het college vastgestelde normbedrag van € 50 (daarmee is
het maximale bedrag voor een activiteitensubsidie in principe € 5.000).
Hieronder wordt de puntenverdeling voor ‘Ontplooiing' genoemd.
te scoren onderdeel
maximaal beoordeling
aantal
te scoren
punten
a. het bereik van de activiteit,
30
aantal
aantal
gemeten in deelnemer-uren (te
deelnemerpunten
weten: aantal deelnemers per keer
uren
* duur activiteit per keer * aantal
0 t/m 1.000
10
keren dat een activiteit plaatsheeft
1.000 t/m 2.000
20
in een jaar)
≥ 2.001
30
b. het gegeven of er een (extra
20
In het onderdeel 'Ontplooiing’ kunnen activiteiten
kwetsbare) doelgroep wordt
die zich richten op speciale doelgroepen een
bediend met de activiteit
'extra' score krijgen van 20 punten.
c. de mate waarin de activiteit een
10
Activiteiten die zich richten op integratie van
'inclusieve samenleving'
doelgroepen van inwoners in de lokale
bewerkstelligt/gericht is op
samenleving als geheel kunnen een score krijgen
integratie van doelgroepen van
van 10 punten.
inwoners in de lokale samenleving
Deze activiteiten bevorderen de sociale cohesie
als geheel
d. de mate van samenwerking met
10
Activiteiten waarbij instellingen samenhang of
andere instellingen die zich
samenwerking bewerkstelligen met andere
inzetten voor het bereiken van door
instellingen die zich inzetten voor het bereiken van
de gemeenteraad bepaalde
door de raad bepaalde maatschappelijke effecten
maatschappelijke effecten voor het
voor het Sociaal Domein kunnen een score krijgen
Sociaal Domein.
van 10 punten.
e. de noodzaak van het maken van
30
Activiteiten waarbij instellingen voor het slagen
extra kosten die met de aard van
van de activiteit extra/bijzondere kosten moeten
de activiteit samenhangen.
maken, kunnen extra punten krijgen.
Voorbeelden:
• de extra kosten voor inhuur van professionals
• de extra kosten voor de huur van repetitieruimte
TOTAAL
100
€ 50 per punt = maximaal € 5.000

2.1 Culturele verenigingen/organisaties
2.2.1

Bepalingen voor culturele verenigingen/organisaties

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Inwoners van Zuidplas worden in staat gesteld om zich op cultureel gebied te ontwikkelen
(actief en passief).
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
a. culturele activiteiten: eenmalige of jaarlijks terugkerende activiteiten die gericht zijn op
aandachtsvelden of -groepen die worden genoemd in de gemeentelijke cultuurvisie;
b. cultuur: alles wat de mens maakt en gemaakt heeft, in de ruimste zin van het woord;
c. instelling: een vereniging of stichting die krachtens haar doelstellingen werkzaam is in het belang
van de cultuur (zowel actieve als passieve deelname) van inwoners van de gemeente Zuidplas.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Culturele activiteiten, die bijdragen aan de maatschappelijke effecten uit de Nota Subsidiebeleid, komen
voor subsidie in aanmerking.
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Stichting Torenmuziek Moordrecht
Aanvraag
Stichting Torenmuziek Moordrecht heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie van
samenspeelconcerten. Het doel van de stichting is om het carillon een centrale plaats in het culturele
leven van Moordrecht te geven. Kinderen, (jonge) dorpsbewoners met een verstandelijke beperking
en de nieuwe bewoners van het in aanbouw zijnde ouderinitiatief ‘De Rank’ worden actief betrokken
bij de activiteiten. De activiteiten vinden 6 keer per jaar plaats, duren iedere keer een uur en in totaal
worden 40 bezoekers verwacht. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.500.
Beoordeling
De activiteiten van Stichting Torenmuziek Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor culturele
verenigingen en organisaties (2.2.1). Op basis van het aantal deelnemer-uren (6 x 40 = 240) is de
maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. Omdat (jonge) dorpsbewoners met een verstandelijke
beperking actief worden betrokken wordt voorgesteld om ook 20 punten (€ 1000) toe te kennen voor
het feit dat er een extra kwetsbare doelgroep wordt bediend. Het totale puntenaantal komt daarmee
op 20. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1500.
Advies
De Stichting Torenmuziek Moordrecht voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve 6
samenspeelconcerten.

Stichting Open Atelier
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. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 4.000.
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 (2.2.1). Het gaat hierbij om
zowel activiteiten als om het organiseren van exposities en workshops en het meewerken aan
culturele evenementen.
Bij het organiseren van 10 activiteiten, gedurende 3 uur 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 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve van de
organisatie van exposities en workshops en het meewerken aan culturele evenementen.

Drumfanfare Door Kunst Verkregen (DKV)
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 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
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(aanvullend op de muzieklessen) van de leden. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd
van € 3.800.
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 (2.2.1). 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 20 punten (maximaal=30) toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 60. Dit
betekent een bedrag van 60 x € 50 = € 3.000.
Advies
Drumfanfare Door Kunst Verkregen voor 2019 een subsidie te verlenen van € 3.000 om alle
activiteiten mogelijk te maken.

Symfonisch Blaasorkest Da Capo
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 € 2.667,50. Dit is inclusief de aangevraagde subsidie van €
1.500.
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 (2.2.1). 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 deelnemeruren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500.
Advies
Symfonisch Blaasorkest Da Capo voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de optredens
en samenspelprojecten met andere instellingen.

Stichting Moordrecht Klassiek
Aanvraag
Stichting Moordrecht Klassiek heeft net als voorgaande jaren een subsidie aangevraagd voor het
jaarprogramma dat bestaat uit drie klassieke concerten, te weten het Jong-talent-concert, het
Professionele concert en een Open-podium-concert. Het Jong-talent-concert wordt dit jaar
gecombineerd met een kinderworkshop kunst. De concerten zullen dit jaar plaatsvinden in De Kroon,
een zaal in gebruik van Gemiva. Deelnemers en bezoekers van Gemiva worden geattendeerd op de
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concerten. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.715. Dit is inclusief de
aangevraagde subsidie van € 1.500.
Beoordeling
De activiteiten die Moordrecht Klassiek organiseert voldoen aan de bepalingen voor culturele
verenigingen en organisaties (2.2.1). Op basis van het aantal deelnemer-uren (3 x 3 x 150 = 1350) is
de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten. Dit betekent een bedrag van € 1.000. Moordrecht
Klassiek werkt actief samen met andere instanties. Vooral de samenwerking met Gemiva springt in
het oog omdat hier de doelgroep mensen met een handicap, chronische ziekte of andere beperking
direct wordt bereikt. Voorgesteld wordt om hiervoor 10 punten (€ 500) toe te kennen. Het totale
puntenaantal komt daarmee op 30. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500.
Advies
Moordrecht Klassiek voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de organisatie van 3
concerten en de overige activiteiten.

Zangvereniging Asaf
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 € 1000.
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
(2.2.1).
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 2019 een subsidie te verlenen van € 1.000 om de activiteiten mogelijk te
maken.

Stichting Symfonie Orkest Midden-Holland
Aanvraag
Het doel van Stichting Symfonie Orkest Midden-Holland (SOMH) 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. Voor
2018 staan er nu 5 reguliere concerten op het programma. In de begroting wordt een exploitatietekort
geraamd van € 2.500.
Beoordeling
De activiteiten van SOMH 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 (6 x 2,5 x 150 = 2250) is de maximaal te verlenen bijdrage
30 punten.
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SOMH werkt goed samen met de andere culturele instellingen in Zuidplas en is inmiddels een begrip
in de regio (en daarbuiten). Voorgesteld wordt om hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen.
Voor de extra kosten (huur en dirigent) wordt voorgesteld om nog eens 10 punten (30 = maximaal)
toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 50. Dit betekent een bedrag van 50 x € 50 =
€ 2.500.
Advies
Stichting Symfonie Orkest Midden-Holland voor 2019 een subsidie te verlenen van € 2.500 om de
activiteiten mogelijk te maken.

Viswijvenkoor Sootjevisch
Aanvraag
Viswijvenkoor Sootjevisch vraagt subsidie aan voor de Sootjevisch thuisdag 2018. Deze dag vindt
plaats op 28 januari 2018 in Swanla te Zevenhuizen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen te laten
genieten van Shantymuziek. Dit wordt de eerste Sootjevisch thuisdag met de nieuwe dirigent. Er
zullen nieuwe liedjes en bestaande liedjes worden gezongen en tijdens het tweede gedeelte worden
enkele musicalliedjes te gehore gebracht.
Beoordeling
De activiteiten van Sootjevisch voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en
organisaties (2.2.1). Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 6 x 300 = 1800) is de maximaal te
verlenen bijdrage 20 punten.
Dit betekent een maximale subsidie van 20 x € 50 = € 1.000. Het koor vraagt zelf € 800 aan.
Advies
Viswijvenkoor Sootjevisch voor 2019 een subsidie te verlenen van € 800 ten behoeve van de
Sootjevisch thuisdag.

Stichting Jongerentheater Quint
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 2019 zal met ongeveer 40 jongeren uit Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas
weer een nieuwe familievoorstelling worden opgevoerd: De Bokkenrijders. Met deze
familievoorstelling wil Jongerentheater Quint bestaand en nieuw publiek bereiken. Kinderen tussen de
4 en 12 jaar. In familieverband, maar ook via schoolvoorstellingen voor de groepen 3 t/m 8. Er zullen
6 vrije voorstellingen en 8 schoolvoorstellingen gespeeld worden, waarvan 6 in het Isala-theater in
Capelle aan den IJssel, 4 in theater De Tuyter in Krimpen aan den IJssel, 3 in Dorpshuis Swanla in
Zevenhuizen en 1 in het Hofplein Theater in Rotterdam.
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.
In 2018 bleek het niet nodig om binnen het deelterrein culturele verenigingen en activiteiten
prioriteiten te stellen en ook in 2019 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 (2.2.1). Op basis
van het aantal deelnemer-uren (3 x 2 x 325 = 1.950) is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten.
Dit betekent een bedrag van 20 x € 50 = € 1.000.

87

Advies
Stichting Jongerentheater Quint voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.000 ten behoeve van de
3 voorstellingen die in Theater Swanla plaatsvinden.

Protestantse gemeente De Stroom Moordrecht-Gouderak
Aanvraag
De Stroom vraagt een subsidie aan voor de organisatie van de jaarlijkse kunstexpositie in de
Dorpskerk in Moordrecht. Ongeveer 20 kunstenaars uit Moordrecht exposeren op Koningsdag en
laten zich inspireren door een thema. De expositie is inmiddels een begrip geworden en wordt ieder
jaar geopend door een bekende Moordrechter of Zuidplas-inwoner.
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 800.
Beoordeling
De activiteiten van De Stroom voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties
(2.2.1). Op basis van het aantal bezoekers (900) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. Dit
betekent een bedrag van 10 x € 50 = € 500.
Advies
Protestantse gemeente De Stroom voor 2019 een subsidie te verlenen van € 500 ten behoeve van de
kunstexpositie op Koningsdag in Moordrecht.

Stichting Golden Circles Music Productions
Aanvraag
Stichting Golden Circles Music Productions, gevestigd in Barendrecht, vraagt subsidie aan voor twee
projecten in 2019: ‘De hoogtepunten uit de Johannes Passion van J.S. Bach’ en ’De hoogtepunten
van de Messiah van G.F. Händel’. Project 1 staat gepland in maart in Nieuwerkerk aan den IJssel en
project 2 in november in Zevenhuizen. De stichting heeft als visie om op een laagdrempelige originele
manier verbinding te leggen tussen jonge professionele zangers, klassieke muziek en het grote
publiek. Met de activiteit wil de stichting mensen uit de gemeente tegen een laag tarief deelgenoot
maken van meesterwerken uit de muziekgeschiedenis.
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 2.000.
Beoordeling
Golden Circles vraagt deze subsidie aan om zo mensen in Zuidplas op eigen locatie tegen een laag
tarief, deelgenoot te maken van meesterwerken uit de muziekgeschiedenis; om voor het publiek uit
Zuidplas de mogelijkheid te bieden ’s morgens een masterclass te volgen; om op deze manier een
verbinding te leggen tussen hun professionele zangers en amateurzangers uit Zuidplas. De
activiteiten zijn gericht op de combinatie van zangers van Golden Circles met amateurzangers uit
Zuidplas en dit geeft een goede mogelijkheid om de zangers uit de vele koren in Zuidplas actief te
laten participeren bij een uitvoering van de Johannes Passion en de Messiah. Goede samenwerking
is er met Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas, die zich zullen inzetten voor het bekend maken en het
interesseren van alle koren in de gemeente voor dit project om zo een samenwerking tussen de koren
en het eigen ensemble tot stand te brengen. Na de goede ervaring die Golden Circles in 2018 heeft
opgedaan in de gemeente Zuidplas wil Golden Circles deze projecten inzetten en zo proberen een
groter publiek voor deze vorm van muziek te interesseren.
Omdat de activiteiten voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties uit de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein 2018 (paragraaf 2.2.1), wordt voorgesteld om een
subsidie te verlenen. Op basis van het aantal deelnemer-uren (2 x 8 x 180 = 2880) is de maximaal te
verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500.
Advies
Stichting Golden Circle Music Productions voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 om de
activiteiten mogelijk te maken.
Stichting Cantare con Piacere
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Aanvraag
Stichting Cantare con Piacere (SCCP) vraagt subsidie aan voor het organiseren van een Open
Podium voor amateurmusici en beginnende beroepsmusici, vocaal, instrumentaal, solo, maar ook in
groepsverband. Een dergelijk Open Podium is jarenlang georganiseerd door de Stichting Zeven
Muzen. Enkele jaren geleden is dit gestopt en de SCCP heeft dit initiatief nieuw leven ingeblazen
door het organiseren van een open podium eind 2018. Zij willen dit initiatief ook graag in de komende
jaren (2019/2023) voortzetten. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 950.
Beoordeling
De activiteiten van Stichting Cantare con Piacere voldoen aan de bepalingen voor culturele
verenigingen en organisaties (2.2.1). Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 6 x 35 =210) is de
maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. Dit betekent een maximale subsidie van 10 x € 50 = € 500.
Advies
Stichting Cantare con Piacere voor 2019 een subsidie te verlenen van € 500 om de activiteit mogelijk
te maken.

2.2
2.2.2

Wijk- en buurtverenigingen
Bepalingen voor wijk- en buurtverenigingen

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Sociaal recreatieve activiteiten in de wijk of buurt dragen bij aan het versterken van de
woon- en leefomgeving.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
buurtgebonden activiteiten: eenmalige of jaarlijks terugkerende sociaal recreatieve activiteiten die tegen
betaling of gratis toegankelijk zijn, maar die in ieder geval bijdragen aan het doel om de leefbaarheid van
de woon- en leefomgeving te versterken;
wijk/buurtvereniging: een vereniging die buurt- of wijkgebonden karakter activiteiten organiseert.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Buurtgebonden activiteiten komen voor subsidie in aanmerking.

Nog geen aanvragen voor 2019 binnengekomen.

2.3
2.2.3

Evenementenorganisaties
Bepalingen voor evenementenorganisaties

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Evenementen en volksfeesten dragen bij de aan de versterking van de woon- en
leefomgeving en bevorderen de sociale cohesie binnen de dorpen van Zuidplas.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
evenement/volksfeest: een evenement of volksfeest is een bijzondere en unieke gebeurtenis, van beperkte
duur, die tegen betaling of gratis voor iedereen toegankelijk is, met een eenmalig of terugkerend karakter,
gericht op een relatief groot publiek;
instelling: een vereniging of stichting die publieksgerichte activiteiten organiseert in het belang van de
inwoners van de gemeente Zuidplas.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Publieksgerichte activiteiten die als evenement of volksfeest kunnen worden beschouwd komen voor
subsidie in aanmerking.

Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen
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Aanvraag
De Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen vraagt subsidie aan om in mei 2019 weer de jaarlijkse
avondvierdaagse te kunnen organiseren voor de inwoners (jong en oud) van Zevenhuizen en
Moerkapelle. De avondvierdaagse wordt voor de 33e keer gehouden.
Beoordeling
De activiteiten van de Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor
evenementenorganisaties (2.2.3). Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 3 x 350 = 1050) is de
maximaal te verlenen bijdrage 20 punten. Dit betekent een maximale subsidie van 10 x € 50 = €
1000. Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen vraagt zelf € 268 aan.
Advies
Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen voor 2019 een subsidie te verlenen van € 268.

Voetbalvereniging Nieuwerkerk - Avondvierdaagse
Aanvraag
Voetbalvereniging Nieuwerkerk vraagt subsidie aan voor de 33e 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 wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.800.
Beoordeling
De activiteiten van de Commissie Avondvierdaagse Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor
evenementenorganisaties (2.2.3). Omdat er met de activiteit grote groepen inwoners worden bereikt
(circa 1500), 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
De Voetbalvereniging Nieuwerkerk voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de
organisatie van de Nieuwerkerkse Avond4daagse.

Stichting Oogstfeest Zevenhuizen
Aanvraag
Stichting Oogstfeest Zevenhuizen organiseert ieder jaar op de 1e zaterdag van september het
Oogstfeest. In 2018 werd dit feest voor de 32e keer gehouden. Het was de tweede editie met een
geheel vernieuwd programma, een nieuwe braderie route en een nieuwe organisatie.
Voor 2019 wil de organisatie van het Oogstfeest een volgende stap zetten door zich als breed
evenement voor heel Zuidplas te presenteren. Oogstfeest Zuidplas wordt Oogstfeest Zuidplas.
Het bestuur heeft een uitgebreide subsidieaanvraag ingediend. Zowel de 'gebruikelijke' aanvraag
voor activiteitensubsidie als een incidentele subsidieaanvraag onder de noemer 'aanjaagsubsidie'. De
aanjaagsubsidie is met name bedoeld om het muziekprogramma, voorheen Night of the Harmony, op
de vrijdagavond in ere te herstellen. In de begroting wordt een negatief saldo geraamd van € 9.150
voor het totale programma (totale begroting € 51.150)
Beoordeling
De activiteiten van Stichting Oogstfeest Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor
evenementenorganisaties (2.2.3). In 2018 ontving de stichting € 2.500 subsidie ter ondersteuning van
de organisatie van het Oogstfeest.
Omdat het bestuur zowel een activiteitensubsidie als een incidentele subsidie aanvraag indient,
stellen we voor om op dit moment nog geen subsidie toe te kennen maar eerst een bestuurlijk overleg
te voeren over de beide aanvragen.
Advies
90

De subsidieverlening voor het Oogstfeest Zuidplas af te laten hangen van het te voeren gesprek met
het bestuur.
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3. Jeugd
3.2.0
Algemene bepalingen
In paragraaf 0.2, artikel 4 werd aangegeven dat:
•
voor de berekening van de hoogte van een activiteitensubsidie een puntensysteem wordt gehanteerd (lid
1)
•
dat voor vijf onderdelen maximaal 100 punten kunnen worden behaald (lid 2);
•
het maximum aantal punten per onderdeel per beleidsonderdeel kan verschillen;
•
de hoogte van het subsidiebedrag wordt als volgt wordt berekend: het aantal punten berekend op basis
van lid 1 wordt vermenigvuldigd met het door het college vastgestelde normbedrag van € 50 (daarmee is
het maximale bedrag voor een activiteitensubsidie in principe € 5.000).
Hieronder wordt de puntenverdeling voor 'Jeugd' genoemd.
te scoren onderdeel
maximaal beoordeling
aantal
te scoren
punten
a. het bereik van de activiteit,
30
aantal
aantal
gemeten in deelnemer-uren (te
deelnemerpunten
weten: aantal deelnemers per keer
uren
* duur activiteit per keer * aantal
0 t/m 1.000
10
keren dat een activiteit plaatsheeft
1.000 t/m 2.000
20
in een jaar)
≥ 2.001
30
b. het gegeven of er een (extra
20
In het onderdeel 'Jeugd’ gaat het altijd om de
kwetsbare) doelgroep wordt
doelgroep jeugd. Activiteiten die zich richten op de
bediend met de activiteit
(extra kwetsbare) doelgroep ‘kinderen of jongeren
met een beperking’ kunnen een extra score krijgen
van 20 punten.
c. de mate waarin de activiteit een
10
Activiteiten die zich richten op integratie van
'inclusieve samenleving'
doelgroepen van inwoners in de lokale
bewerkstelligt/gericht is op
samenleving als geheel kunnen een score krijgen
integratie van doelgroepen van
van 10 punten.
inwoners in de lokale samenleving
Deze activiteiten bevorderen de sociale cohesie
als geheel
d. de mate van samenwerking met
10
Activiteiten waarbij instellingen samenhang of
andere instellingen die zich
samenwerking bewerkstelligen met andere
inzetten voor het bereiken van door
instellingen die zich inzetten voor het bereiken van
de gemeenteraad bepaalde
door de raad bepaalde maatschappelijke effecten
maatschappelijke effecten voor het
voor het Sociaal Domein kunnen een score krijgen
Sociaal Domein.
van 10 punten.
e. de noodzaak van het maken van
30
Activiteiten waarbij instellingen voor het slagen
extra kosten die met de aard van
van de activiteit extra/bijzondere kosten moeten
de activiteit samenhangen.
maken, kunnen extra punten krijgen.
Voorbeeld:
• de extra kosten voor noodzakelijke begeleiding
TOTAAL
100
€ 50 per punt = maximaal € 5.000

3.2.1

Bepalingen voor recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren

Artikel 1 Doelstellingen
Doelstelling: Er worden activiteiten georganiseerd die aansluiten op de wensen van kinderen en jongeren
en die een meerwaarde leveren op het reeds aanwezige voorzieningenniveau in de dorpen.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
1. Jeugd: iedereen die kind is en dus nog niet volwassen. De leeftijdsgrenzen hierbij zijn veranderlijk.
Juridisch wordt een kind volwassen op 18 jaar. Voor het jeugdbeleid geldt dat een kind volwassen is
als het sociaal en economisch zelfstandig is. Het Centrum voor Jeugd en Gezin gaat uit van jeugd tot
en met 22 jaar.
2. Instelling: een vereniging of stichting die krachtens haar doelstellingen werkzaam is in het belang van
de jeugd die woonachtig is in de gemeente Zuidplas.
Artikel 3 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Algemene jeugdactiviteiten, die bijdragen aan de maatschappelijke effecten uit de Nota Subsidiebeleid,
komen voor subsidie in aanmerking
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Stichting Voor En Door Jongeren (VEDJ)
Aanvraag
Stichting Voor En Door Jongeren organiseert op 14 september 2019 weer de jaarlijkse Dance Parade
voor het goede doel, voor jongeren van 14 tot 100 jaar. Met deze activiteit beoogt de stichting om:
- de sociale cohesie in Nieuwerkerk aan den IJssel te bevorderen;
- meer activiteiten voor jongeren te organiseren in Nieuwerkerk aan den IJssel;
- een gezellige dag voor bewoners uit Nieuwerkerk aan den IJssel;
- jongeren te vermaken en te stimuleren om actief bezig te zijn met cultuur;
- jongeren zoeken een goed doel waar voor gecollecteerd wordt, eerder KWF en Kika.
Beoordeling
Stichting VEDJ op dit moment nog geen subsidie toe te kennen in afwachting van het advies van de
Politie Hollands Midden en Handhaving gemeente Zuidplas naar aanleiding van het evaluatiegesprek
dat op 16 oktober jl. heeft plaatsgevonden tussen voorgenoemde partijen en Stichting VEDJ
betreffende de Dance Parade 2018.
Advies
De subsidieaanvraag van Stichting VEDJ apart te behandelen op een later tijdstip.

Stichting De Vierkap (Jeugdwerk)
Aanvraag
In gebouw De Vierkap in Oud Verlaat vinden jaarlijks diverse activiteiten voor de jeugd (0-23 jaar)
plaats. Er is een gevarieerd programma aan activiteiten. Zo zijn er sport- en spelactiviteiten, een sint-,
kerst,- en paasfeest, een kinder-kook-restaurant, een buurtfeest, een natuurwandeling,
bingoavonden, etc. De activiteiten dragen bij aan het bevorderen van ontmoeting en recreatie.
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 3.147 (in 2018 € 3.142).
Beoordeling
De activiteiten van het jeugdwerk in gebouw De Vierkap voldoen aan de bepalingen voor
recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (3.2.1). Op basis van het aantal
deelnemer-uren (schatting: 30 x 2 x 20 = 1200) is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten. Dit
betekent een bedrag van 20 x € 50 = € 1.000.
Advies
Stichting De Vierkap (Jeugdwerk) voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.000 ten behoeve van
het activiteitenprogramma.

PKN Bethelgemeente i.v.m. Witte Tentweek Moordrecht
Aanvraag
Het Witte Tentteam Moordrecht, ingesteld door de PKN Bethel gemeente, organiseert van 26 t/m 30
augustus 2019 de Witte Tentweek. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd zijn net als
voorgaande jaren: huttenbouw, zeskamp, gezinsfietstocht, volleybal en de tieneravond. 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.
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.833.
Beoordeling
De activiteiten van het Witte Tentteam Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (3.2.1).
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = €
1.000.
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Activiteiten
aantal malen per jaar dat
deze activiteit plaatsvindt
duur activiteit
aantal deelnemers per keer

Huttenbouw

Zeskamp

fietstocht

volleybal tieneravond

1x

1x

1x

1x

1x

4,5 uur
130

2 uur
120

3 uur
120

3 uur
60

3 uur
70

deelnemer-uren

130

240

360

180

210

Totaal
1120
= 20
punten

Het Witte Tentteam vraagt of de gemeente los van de eerdergenoemde activiteiten een subsidie wil
verlenen om vier vrijwilligers een cursus bij de HGJB (landelijke organisatie ter ondersteuning van
witte tentweken e.d.) te laten volgen. Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers is sinds 2017
ondergebracht bij Welzijn Zuidplas. Het Vrijwilligers Informatie Punt organiseert allerlei
cursussen/trainingen waar organisaties uit Zuidplas veelal gratis gebruik van kunnen maken. Voor
specifieke cursussen verleent de gemeente dan ook geen subsidie meer.
Advies
PKN Bethelgemeente voor 2019 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 er naar de volgende doelen te bereiken met haar activiteiten:
• 'Sociaal isolement'(pleegouders voelen zich vaak niet begrepen door hun naaste omgeving),
• 'Preventie en zorgen voor zo hoog mogelijk gezondheidsniveau' (door de druk van de verzorging
neem de stress en spanning vaak zodanig toe -ondanks alle idealen waar men mee begonnen isdat we regelmatig uitvalverschijnselen zien van pleegouders in het sociale of arbeidzaam leven.
SafeWings zorgt voor het onderkennen en verminderen hiervan).
• 'Bevordering van de zelfredzaamheid' (SafeWings biedt een netwerk van ‘lot- en ervaringsgenoten’
aan. Door ervaringen te delen en vanuit de ontmoeting iets voor elkaar te betekenen zijn de
pleegouders in staat om deze zelfredzaamheid te vergroten).
Beoordeling
De activiteiten van Stichting SafeWings voldoen deels aan de bepalingen voor
recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (3.2.1). Er kan lastig een
berekening van het aantal deelnemer-uren worden gemaakt aangezien het aantal deelnemers nog
niet bekend is en de stichting regionaal werkt. Op dit moment doen 10 pleeggezinnen uit Zuidplas
mee aan activiteiten, middels gerichte mailingen hoopt de stichting meer pleeggezinnen te bereiken.
Een schatting van het aantal deelnemer-uren komt op (4x10x8=320 deelnemeruren) 10 punten.
Aangezien SafeWings een extra kwetsbare doelgroep bedient, kunnen 20 extra punten worden
toegekend. Het totaal komt daarmee op 30 punten.
Graag ontvangen we verantwoordingsstukken, met zowel een inhoudelijk als financieel verslag
waarbij het aantal deelnemers uit Zuidplas gespecificeerd wordt.
Advies
Stichting SafeWings voor 2019 een subsidie te verlenen van € 1.500.
Stichting Cupcakes voor Kids
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.
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Daarnaast geeft Stichting Cupcakes kinderen jaarlijks een Sinterklaasfeest, waar ze kunnen genieten
van een onbezorgd feestje en een kadootje van Sinterklaas.
Stichting Cupcakes voor Kids vraagt een subsidie aan van € 2.250.
Beoordeling
De aanvraag van Stichting Cupcakes voor Kids voldoen niet aan de past niet in de
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein, bepalingen voor recreatieve/ deelnamebevorderende
activiteiten voor jeugd/jongeren (3.2.1). Het is geen deelnamebevorderende activiteit in de zin dat
kinderen/jongeren zelf aan een activiteit van de stichting meedoen. Bovendien gaat het om het
financieren van traktaties en kadootjes, wat is te scharen onder catering en uitgeloofde prijzen, wat
geen subsdiabele kosten zijn (artikel 3 van paragraaf 0.2: Bepaling van subsidiabele kosten binnen
de Algemene bepalingen activiteitensubsidies).
Omdat het effect van de activiteiten wel deelnamebevorderend is voor de beoogde doelgroep en dit
past binnen het beleidskader Armoede en schulden, wordt voorgesteld om aan de Stichting Cupcakes
voor Kids de gevraagde financiële bijdrage te verlenen vanuit het armoedebeleid.
Advies
• De subsidieaanvraag van de Stichting Cupcakes voor Kids voor een activiteitensubsidie 2019 op basis
van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein af te wijzen;
• de Stichting Cupcakes voor Kids een bijdrage van € 2.250 (conform het aangevraagde bedrag) te
verlenen vanuit het armoedebeleid (Beleidskader Armoede en Schulden).

4. Incidentele subsidies
0.3

Algemene bepalingen incidentele subsidies

Artikel 1 Doelstelling en reikwijdte
1. Op grond van deze paragraaf 0.3 kan het college subsidie verstrekken aan instellingen die activiteiten
verrichten die in het subsidiebeleid zijn benoemd als vraaggestuurde activiteiten, onder het kopje
‘Ruimte voor nieuwe initiatieven’.
2. Subsidies op basis van deze paragraaf 0.3 betreffen incidentele subsidies zoals bedoeld in artikel 1 onder i.
van de ASV, te weten: startsubsidies, aanjaagsubsidies en subsidies voor eenmalige activiteiten.
Artikel 2 Weigeringsgronden
Onverminderd het bepaalde in artikel 4:35 van de Awb en artikel 9 van de ASV wordt de subsidie in ieder
geval geweigerd indien:
a. de activiteit behoort tot de reguliere activiteiten van een instelling;
b. met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd is begonnen, voordat de aanvraag is ontvangen en
het college een beslissing op deze aanvraag heeft genomen.
Artikel 3 Bepaling van subsidiabele kosten
1. Uitsluitend kosten die direct aan de betreffende activiteit/product zijn toe te rekenen (onder aftrek van de
ingebrachte eigen middelen of middelen van derden), kunnen voor subsidie in aanmerking komen.
2. Niet voor subsidie in aanmerking komen: reis- en verblijfkosten, consumptie- en cateringkosten, kosten voor
uitgeloofde prijzen en kosten voor entree.
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 organisatie.
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 organisatie.
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 organisatie.
Artikel 5 Verdeling van het subsidieplafond
1. De honorering van alle aanvragen die voor incidentele subsidie in aanmerking komen (niet meegerekend de
aanvragen die op basis van een weigeringsgrond uit artikel 4:35 van de Awb, artikel 9 ASV of artikel 2 uit
deze regeling al afvallen), geschiedt op volgorde van binnenkomst tot het subsidieplafond is bereikt.
2. Voor de toepassing van het eerste lid geldt als datum van ontvangst de datum waarop de aanvraag volledig
is.
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3. Aanvragen voor incidentele subsidies die voor 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar zijn
ingediend worden opgenomen in het Subsidiejaarprogramma Sociaal Domein van het jaar waarop de
subsidie betrekking heeft.
Artikel 6 Steekproefsgewijze controle/inrichting administratie
1. Het college zal bij subsidies die direct bij verlening worden vastgesteld, steekproefsgewijs controleren
of de gesubsidieerde activiteiten overeenkomstig de subsidieaanvraag en eventuele overige vereisten
en voorwaarden zijn gerealiseerd.
2. De gesubsidieerde instelling dient hiertoe een deugdelijke administratie te voeren en deze gedurende
een periode van 7 jaar te bewaren.
Artikel 7 Actieve terugbetalingsactie subsidieontvangers
Indien bij een direct vastgestelde subsidie een instelling een gesubsidieerde activiteit niet of niet geheel
uitvoert, als gevolg waarvan het verkregen subsidiebedrag niet of niet geheel is aangewend, draagt de
instelling er zorg voor dat het niet dan wel deels niet benutte subsidiebedrag onverwijld aan het college
wordt geretourneerd.

Senioren Actief Zuidplas (SAZ)
op initiatief en in samenwerking met Samenwerkingsverband ouderenbelangen (SVO)
Aanvraag
Het Samenwerkingsverband Ouderenbelangen (SVO) heeft in 2016 het initiatief genomen tot een
Onafhankelijk Steunpunt WMO. Het steunpunt wil een neutrale schakel zijn tussen cliënt en
zorgaanbieder/gemeente, op vrijwillige basis, in aanvulling op de professionele onafhankelijke
cliëntondersteuning. Omdat Senioren Actief Zuidplas (SAZ) al onafhankelijke cliëntondersteuning (op
vrijwillige basis) aanbiedt, is het SAZ een logische plek om het Onafhankelijk Steunpunt WMO daarbij
onder te brengen.
Het steunpunt wil geen (nieuw/extra) 'klachtenloket' zijn, maar een steunpunt dat actief bij een Wmohulpvraag onafhankelijke cliëntondersteuning biedt en in samenwerking met de bestaande loketten,
klachten actief opspoort en de cliënten ondersteunt om hun klacht en/of melding op de juiste plaats te
brengen. Hierover heeft de SAZ in samenwerking met het SVO ook overleg gevoerd met Welzijn
Zuidplas. Voor het Onafhankelijke Steunpunt WMO heeft SAZ voor 2017 een aanjaagsubsidie
aangevraagd, met een werkbegroting van € 2.220 op jaarbasis.
In het kader van het feit dat een aanjaagsubsidie voor 3 jaar kan worden aangevraagd, dient SAZ
voor 2019 eveneens een aanvraag in, met een zelfde begroting:
Kosten
Kosten trainingen vrijwilligers
Reiskosten en vergoeding vrijwilligers
Kosten communicatiemiddelen
Kosten accommodaties
PR-kosten
Secretariaatskosten
Overige
TOTAAL

Omschrijving
4 vrijwilligers à € 30
4 spreekuren per maand (in elk dorp 1 per maand)
telefoon- en e-mailkosten
4 spreekuren per maand (in elk dorp 1 per maand x 10 mnd) á € 25
Brochures, flyers en advertentiekosten
kantoorbenodigdheden en printkosten

Bedrag
€ 120
€ 300
€ 100
€ 1.000
€ 500
€ 200
PM
€ 2.220

SAZ vraagt conform artikel 4 van paragraaf 0.3 van de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal Domein
voor het tweede jaar (2019) een subsidie van 20% van deze kosten = € 444.
Beoordeling
In 2018 heeft SAZ een verantwoording ingediend over het eerste deel van de aanjaagsubsidie.
Voor het Onafhankelijke Steunpunt WMO heeft SAZ voor 2017 een aanjaagsubsidie van € 1.110
(50% van de begrote kosten bij de eerste aanvraag). In deze verantwoording werd aangegeven dat
in 2017 in overleg met alle betrokken partijen (ook Platform Gehandicapten Zuidplas, PCOB, KBO en
de inmiddels opgeheven Reumapatiëntenvereniging Nieuwerkerk aan den IJssel) is besloten het
'onafhankelijk steunpunt WMO' onderdeel te laten zijn van consulenten van de SAZ, die dan ook
namens alle andere genoemde partijen beschikbaar zijn als meldpunt en vraagbaak voor allerlei
vragen en problemen bij (het aanvragen van) zorgvoorzieningen9.
De (vijf) SAZ-consulenten hebben zich in 2017 verder geprofessionaliseerd en zijn hierbij ook
uitgerust met ieder een tablet. De kosten hiervan bedroegen € 945,10. Hiervan is € 500 door het SVO
9
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Zie paragraaf 1.2.6 SAZ-ondersteuning.

bekostigd. Uiteindelijke kosten voor SAZ kwamen daarmee op € 445,10. Overige gemaakte kosten
ten behoeve van de consulenten heeft u niet bij de gemeente gedeclareerd/verantwoord. Omdat
volgens de regels een aanjaagsubsidie maximaal 50% van de opgevoerde kosten mag uitmaken, had
het eigenlijke subsidiebedrag dus € 445,10 : 2 = € 222,55 moeten bedragen.
Aan SAZ is een beschikking gestuurd met betrekking tot de definitieve subsidievaststelling, waarin
SAZ is gevraagd het verschil tussen de verleende en de vastgestelde aanjaagsubsidie 2017, zijnde €
887, terug te betalen aan de gemeente.
Voor 2018 is ook het tweede deel, zijnde € 666 verleend en uitbetaald. Vaststelling van deze subsidie
zal in 2019 gebeuren. Omdat de subsidie voor 2017 zoveel lager is vastgesteld dan het verleende
bedrag, lijkt het verstandig om eerst de verantwoording van de subsidie van 2018 af te wachten,
alvorens nog een subsidiebedrag voor 2019 te verlenen.
Beter kan met SAZ op basis van de verantwoording over 2018 worden bekeken of er in dat jaar nog
activiteiten hebben plaatsgevonden in het kader van het Steunpunt Wmo (die niet onder de reguliere
activiteiten van SAZ-ondersteuning vallen, zie paragraaf 1.2.6) en zo ja, wat hiervan de kosten waren.
Daarna kan dan nog worden besproken of er nog kosten worden gemaakt die de aanvraag voor het
derde jaar van de aanjaagsubsidie noodzakelijk maken.
Advies
De aanvraag 2019 van Senioren Actief Zuidplas voor het derde deel van de aanjaagsubsidie voor de
opzet van het Steunpunt Wmo te betrekken bij de verantwoording en vaststelling van de subsidie
2018 ten aanzien van dit project.

Zevenhuizensche IJsclub i.v.m. Snertwandeltocht Rottemeren
Aanvraag
In 2019 organiseert de Zevenhuizensche IJsclub voor de 5e keer de Snertwandeltocht Rottemeren.
De wandeltocht staat voor alle leeftijden open en heeft tot doel om het saamhorigheidsgevoel dat er
is onder de bevolking als er ijs is, ook te laten beleven als er geen ijs is. Door het organiseren van
andere activiteiten kan de ijsclub haar bestaan onder de aandacht brengen en door nieuwe
vrijwilligers aan te trekken kan de vereniging gezond worden gehouden. Er wordt met diverse
organisaties samengewerkt zoals koren, zorgcentra, scholen en Rotta.
Voor de organisatie van de Snertwandeltocht vraagt de IJsclub een activiteitensubsidie aan.
Beoordeling
De aanvraag van de IJsclub behandelen we onder categorie incidentele subsidies. Het betreft een
nieuwe aanvraag in het kader van een lustrum.
Op grond van artikel 4 van paragraaf 0.3 van de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal Domein komt de
Zevenhuizensche IJsclub in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van 50% van de subsidiabele
kosten. Dit betekent voor 2019 een subsidie van € 712.
Advies
De Zevenhuizensche IJsclub voor 2019 een incidentele subsidie te verlenen van € 712 voor de
organisatie van de Snertwandeltocht Rottemeren.

Stichting Zuidplas Muziekfestival i.v.m. 10-jarig jubileum
Aanvraag
In oktober 2019 wordt het 10-jarig jubileum van het Zuidplas Muziek Festival (ZMF) gevierd onder de
naam: Bekoorlijk 7huizen. In de afgelopen 10 jaar is het muziekfestival uitgegroeid tot een groot
evenement voor koren en orkesten. De doelstelling is om de vele koren uit de gemeente Zuidplas de
gelegenheid te geven om in het openbaar op te treden, elkaar te kunnen treffen en de inwoners van
Zuidplas de gelegenheid te geven om, in een relatief korte tijd, kennis te maken met het 'aanbod' van
koren en overige muzieksoorten in Zuidplas.
Voor 2019 wordt een extra uitgebreid programma opgezet waarbij nadrukkelijk de samenwerking
wordt gezocht met culturele instellingen, winkeliers in Zevenhuizen, ouderenbonden, kerken.
Omdat het niet mogelijk is om alle activiteiten te bekostigen uit de bijdrage die ZMF jaarlijks ontvangt
van SCNZ, wordt voor dit speciale jubileumjaar een eenmalige subsidie gevraagd.
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Beoordeling
De aanvraag voldoet aan de bepalingen voor incidentele subsidies. Op grond van artikel 4 van
paragraaf 0.3 van de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal Domein komt de Stichting Zuidplas Muziek
Festival in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van maximaal 50% van de subsidiabele kosten.
Omdat de subsidiabele kosten hoger zijn dan € 3.000 stellen we voor om het gevraagde bedrag van €
1.500 aan subsidie te verlenen.
Advies
De Stichting Zuidplas Muziek Festival voor 2019 een incidentele subsidie te verlenen van € 1.500
voor de organisatie van het 10 jarig jubileum van het Zuidplas Muziek Festival.

Shantykoor Het Kraaiennest
Aanvraag
Shantykoor het Kraaiennest vraagt een subsidie voor een eenmalige activiteit aan, de familie- en
donateursdag 2019. De familie- en donateursdag vindt plaats in november 2019 in dorpshuis/theater
Swanla te Zevenhuizen. Het is de jaarlijkse thuisdag van het koor met in 2019 bijzondere accenten.
Die bijzondere accenten bieden de mogelijkheid voor een bredere doelgroep. Niet alleen leden en
donateurs, maar ook, gezien de beoogde opzet, 'derden' belangstellenden. Deze dag is het
equivalent van de thuisdag van het viswijvenkoor Sootjevisch. De familie-donateursdag staat dit jaar
en komend jaar (2020) in het teken van het 25-jarig jubileum van Het Kraaiennest. In 2020 zal groots
het 25-jarig bestaan van Shantykoor Het Kraaiennest worden gevierd met meerdere bijzondere
activiteiten. In november 2019 zal, tijdens de familie- en donateursdag, ook stilgestaan worden bij het
12,5 jarig dirigentschap van de dirigent van het koor. Gezien het bijzondere karakter van deze familiedonateursdag worden ongeveer 250-275 bezoekers verwacht.
Gezien het beoogde programma zal samenwerking gezocht worden met onder andere de
ouderenbonden in Zuidplas, UitBusPlús en de verschillende (ouderen) koren in de gemeente
Zuidplas. De samenwerking zal met name bestaan uit het aanbieden van een speciaal tarief voor het
bezoeken van deze familie- en donateursdag.
In samenspraak met de dirigent van het Symfonie Orkest Midden Holland (SOMH), wordt er ook
gewerkt aan een gezamenlijk optreden van het symfonieorkest en het shantykoor. De intentie is
gericht op het gezamenlijk uitvoeren van met name Ierse en Schotse folksongs.
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.250.
Beoordeling
De aanvraag voldoet aan de bepalingen voor incidentele subsidies. Op grond van artikel 4 van
paragraaf 0.3 van de Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal Domein komt Shantykoor Het Kraaiennest
in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Omdat
de subsidiabele kosten € 3.850 betreffen, stellen wij voor het gevraagde bedrag van € 1.250 aan
subsidie te verlenen.
Advies
Shantykoor Het Kraaiennest voor 2019 een incidentele subsidie te verlenen van € 1.250 voor de
Familie- en donateursdag 2019.

Stichting Dorpshuis Zevenhuizen
Aanvraag
Stichting Dorpshuis Zevenhuizen wil in 2019 weer 5 à 6 muziekmiddagen organiseren in de Pub van
Swanla. Het doel van de muziekmiddagen is tweeledig:
• een breed publiek kennis laten nemen van verschillende muziekuitvoeringen op de zondagmiddag;
• artiesten die hun sporen al verdiend hebben en die op één of andere manier een band hebben met de
gemeente Zuidplas voor het voetlicht krijgen.
Naast deze algemene doelstellingen wil de organisatie ook specifiek aandacht besteden aan de
doelgroep ouderen. De invulling van de middagen wordt hierop aangepast en er wordt samenwerking
gezocht met Welzijn Zuidplas en enkele ouderenverenigingen/bonden.
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Voor de muziekmiddagen vraagt Stichting Dorpshuis Zevenhuizen een aanjaagsubsidie aan. Stichting
Dorpshuis Zevenhuizen gaat er vanuit dat de Zondag Muziekmiddagen over drie jaar een instituut zijn
in de gemeente Zuidplas, met een gevarieerd aanbod en met gemiddeld 60 bezoekers.
Beoordeling
Uit de begroting van de Zondag Muziekmiddagen komt een subsidiabel bedrag naar voren van
€ 4.900. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen komt op grond van artikel 4 van paragraaf 0.3 van de
Uitvoeringsregels Subsidies Sociaal Domein in aanmerking voor een subsidie ter hoogte van 20%
van de subsidiabele kosten. Dit betekent dus een subsidie van € 980. Hierbij moet wel worden
opgemerkt dat de geraamde kosten (en de subsidiabele kosten) in 2019 hoger zijn dan bij de start in
2017. Omdat het subsidiebedrag toch een afbouw inhoudt, stellen we voor om het berekende bedrag
te verlenen.
Advies
Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2019 een aanjaagsubsidie te verlenen van € 980 ten behoeve
van minimaal 5 Zondag Muziekmiddagen in de Pub van Swanla.

Nieuwerkerkse Onderwatersportvereniging 'Potvis'
Aanvraag
NOV De Potvis doet een aanvraag voor een incidentele subsidie voor een activiteitenprogramma in
het kader van het 50-jarig jubileum dat zij in 2019 viert. NOV Potvis geeft aan:
De doelen en effecten daarvan zijn te verdelen in aantal onderdelen:
a. De duiksport meer bekendheid geven en de NOV De Potvis promoten.
b. Ons inzetten voor een beter milieu door middel van een aantal activiteiten.
c. Een bijdrage leveren aan de sportbeoefening van minder valide mensen.
d. Het vieren van het 50-jarig bestaan van onze vereniging.
Een greep uit de activiteiten:
• PR-materiaal verspreiden; pers betrekken bij een aantal activiteiten; politiek en ambtelijk meer
bekendheid geven aan het bestaan van onze vereniging (proefduik aanbieden aan politici en of
ambtenaren); zwemwedstrijd Zevenhuizenerplas voor duikers.
• Schoonmaakactie Zevenhuizenerplas en Rottemeren (zo mogelijk in samenwerking met NL Doet) en
Beach-cleaning in Zeeland.
• Sponsorzwemmen t.b.v. G-Olympics voor gemeente Zuidplas.
• Feestelijkheden.
Beoordeling
NOV Potvis levert een begroting bij de aanvraag waaruit blijkt dat er in 2019 € 6.375 extra is geraamd
voor alle jubileumactiviteiten. € 5.400 hiervan wordt zelf gefinancierd uit reserveringen die zijn
gedaan met het oog op het jubileum. Er is nog een tekort op de begroting van € 975, voor met name
materiaal-, PR- en accommodatiekosten van de jubileumactiviteiten.
Het bedrag van € 975 valt binnen de 50% van € 6.375 (= € 3.188) die als maximale eenmalige
subsidie kan worden verleend (paragraaf 0.3, artikel 4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal
Domein).
Advies
Nieuwerkerkse Onderwatersportvereniging 'Potvis' een 'subsidie voor een eenmalige activiteit' te
verlenen van € 975.
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