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Beste mevrouw Habes, 

 

In aanloop naar de commissie Sociaal Domein op 12 mei 2020 zijn door u technische vragen gesteld 

inzake het Subsidieprogramma 2021-2024. Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde 

vragen herhaald en genummerd. 

 
1. Hoeveel van de 110 subsidieontvanger hebben meegedaan met de online 

consultering? 
De online consultering is een digitale presentatie via YouTube. De link is doorgestuurd aan specifiek 
110 potentiele subsidieaanvragers en daarnaast openbaar beschikbaar gesteld via de gemeentelijke 
communicatiekanalen. Daarom hebben wij geen specifiek inzicht in wie deze presentatie hebben 
gezien. Wel is deze vanaf 106 apparaten bezocht. 
 

2. Vallen het fysiek leefbaarheidsbudget en het sociaal leefbaarheidsbudget nu ook 
onder de subsidieregeling? 

De subsidie ontmoeten en sociale cohesie is onderdeel van het sociale leefbaarheidsbudget. Het 
fysieke leefbaarheidsbudget wordt niet via subsidie uitgevoerd omdat de aanvragen gericht zijn op 
een levering of dienst. 
 

3. Hoe komen informele netwerkorganisaties of wijkcommissies aan subsidie als zijn 
geen rechtspersoon zijn? 

Dit staat beschreven in Artikel 2 van de algemene subsidieverordening: Subsidies worden verstrekt 
aan instellingen. Het verstrekken van subsidie aan natuurlijke personen kan alleen geschieden door 
het college, indien de doelmatigheid en doeltreffendheid van de verstrekking zich hiertegen niet 
verzetten. 
 

4. Wat wordt er bedoeld met in natura subsidie, welke vormen worden wel in natura 
toegekend en welke expliciet niet? En hou worden deze vervolgens berekend: 
marktwaarde of op basis van dekkende kostprijs? En Hoe worden de in natura 
subsidies boekhoudkundig geregistreerd? 

In het subsidieprogramma wordt geen subsidie in natura beschikbaar gesteld. Op pagina 6 wordt 
verwezen naar sponsoring in natura. Dit telt mee als cofinanciering. Op pagina 20 wordt verwezen 
naar de uitvoering van Stichting Leergeld in Natura. Dit betekent dat Stichting Leergeld gezinnen 
alleen in natura bijstaat (met bijvoorbeeld een culturele of sportieve activiteit). 
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5. Kostendekking voor huur is niet mogelijk? Hoe verhoudt zich dat tot bijv de huur van 
dorpshuizen of ontmoetingsruimten als de Van Hoornhof of kantoorhuisvesting van 
Welzijn SV? 

Wij verstrekken activiteitensubsidies. Wanneer huisvesting hier onderdeel van uitmaakt, is dit 

onderdeel van de subsidie. Dit is onder andere het geval bij de ontmoetingsruimten van de Stichting 

Welzijn Stichtse Vecht. In het subsidieprogramma is opgenomen dat huisvesting en loon niet primair 

worden gesubsidieerd. Per 2021 wordt de regeling voor dorpshuizen en wijkcentra aangepast. Dit 

voorstel wordt 20 mei behandeld in de commissie en 2 juni behandeld in de raad. 

  
6. Hoe is er gekeken en aanpassingen doorgevoerd in het gemeentelijk subsidieproces 

(van aanvraag, besluit, controle en evaluatie). Het proces was redelijk inefficiënt. 
Worden daar nu verbeterslagen gemaakt en zo ja welke aanpassingen zijn er dan 
doorgevoerd of worden nog geïmplementeerd? 

De evaluatie is uitgezet bij alle organisaties die subsidie hebben aangevraagd in de periode 2016-
2019. Uit de evaluatie zijn verbeteringen meegenomen bij de ontwikkeling van dit nieuwe 
programma. In de evaluatie is het proces niet beoordeeld als inefficiënt. 
 

7. Welke aanpassingen zijn er gedaan of zullen er genomen worden om bij kleine 
subsidies meer klantvriendelijkheid in het proces aan te brengen? 

In de evaluatie is de klantvriendelijkheid niet genoemd als verbeterpunt. Subsidieontvangers gaven 
aan erg tevreden te zijn over de ondersteuning van het subsidiebureau. 
 

8. Hoe krijgt de raad en het college zicht op de effectiviteit en doelmatigheid, dus zicht 
op resultaten? Waar herkennen wij de SMART-C  formulering 

Voorgesteld wordt om i.p.v. voorheen na 4 jaar na 2 jaar een tussentijdse evaluatie uit te voeren en 
de raad hierover te informeren. In de informatieve commissie van januari 2020 is deze wens geuit, 
zodat de raad beter haar sturende rol kan nemen. De monitoring wordt op doelniveau behouden. 
Welke indicatoren hiervoor worden gebruikt, wordt nader ingevuld door het college. De indicatoren 
worden in samenspraak met de subsidieontvangers opgesteld. De monitoring wordt 
geïmplementeerd bij de start van het nieuwe subsidieprogramma. De raad wordt hierover eind 2020 
geïnformeerd.  
 

9. Is er een checklist opgesteld voor het inhoudelijk beoordelen van subsidieaanvragen? 
Dit betreft uitvoering van het programma. De uitvoering wordt voorbereid en is de 
verantwoordelijkheid van het college nadat de raad een besluit heeft genomen. 
 

10. Wordt er gewerkt met een subsidiebeheerssysteem? Of is men voornemens een SBS 
aan te schaffen? 

Dit betreft uitvoering van het programma. De uitvoering wordt voorbereid en is de 
verantwoordelijkheid van het college nadat de raad een besluit heeft genomen. 
 

11. Welke aanvullende weigeringsgronden tov de Awb zullen worden opgenomen in de 
verordening? Is er een aangepaste verordening opgesteld en kan deze ons worden 
toegestuurd? 

Voor bovenstaande vragen verwijs ik u naar het raadsinformatiesysteem. De aangepaste 
verordening betreft het raadsbesluit deze treft u aan bij de stukken voor de raad. 
 

12. De Adviesraad Sociaal Domein en de Sportraad hebben het college van advies 
gediend. Mogen wij de matrix waarin deze adviezen zijn verwerkt, met daarbij wel of 
niet door het college overgenomen, van u ontvangen? 

Beide raden zijn betrokken bij de opstelling van het subsidieprogramma. Beide partijen hebben geen 
inhoudelijke wijzigingen aangegeven. 
 

13. Zijn er uitgangspunten geformuleerd waarop kan worden bijgestuurd? Wanneer 
kunnen en moeten we ingrijpen? 

Na twee jaar ontvangt u een tussentijdse evaluatie. Daarnaast heeft u jaarlijks de mogelijkheid om 
subsidieplafonds bij te stellen die via de begroting worden behandeld. 
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14. Bij subsidieverlening kunnen integriteitsissues en belangen een rol spelen. Of op zijn 

minst de schijn. Hoe zijn deze mogelijke kwetsbaarheden in het proces geborgd met 
interne controlemechanismen? 

Dit betreft uitvoering van het programma. De uitvoering wordt voorbereid nadat de raad een besluit 
heeft genomen. 
 

15. Er zijn minder goed meetbare beleidsterreinen, mn als het gaat om welzijnswerk en 
welzijnsactiviteiten. Deze zijn vaak moeilijker in een prestatiecijfer te vatten. Mogelijk 
is dat zelfs onwenselijk omdat het de verkeerde impuls geeft: op papier presteren we 
goed, maar op klantniveau slecht. Is met partijen op voorhand  al gekeken naar 
mogelijke prestatie-indicatoren en outcome. 

De monitoring wordt op doelniveau behouden. Welke indicatoren hiervoor worden gebruikt, wordt 
nader ingevuld door het college. We stellen de indicatoren op in samenspraak met de 
subsidieontvangers en implementeren de monitoring bij de start van het nieuwe subsidieprogramma. 
We verwachten in Q4 2020 een eerste overzicht opgesteld te hebben en u hierover te informeren. 
 

16. Hoe wordt de monitoring ingericht en de controleerbaarheid voor de raad geborgd? 
De monitoring wordt op doelniveau behouden. Welke indicatoren hiervoor worden gebruikt, wordt 
nader ingevuld door het college. We stellen de indicatoren op in samenspraak met de 
subsidieontvangers en implementeren de monitoring bij de start van het nieuwe subsidieprogramma. 
We verwachten in Q4 2020 een eerste overzicht opgesteld te hebben en u hierover te informeren. 
 

17. Welke indicatoren worden in de begroting en Berap opgenomen? 
De monitoring wordt op doelniveau behouden. Welke indicatoren hiervoor worden gebruikt, wordt 
nader ingevuld door het college. We stellen de indicatoren op in samenspraak met de 
subsidieontvangers en implementeren de monitoring bij de start van het nieuwe subsidieprogramma. 
We verwachten in Q4 2020 een eerste overzicht opgesteld te hebben en u hierover te informeren. 
 

18. Bij de evaluatie ontbreekt een financieel overzicht van de verstrekte bedragen. Kunt u 
de subsidieregisters van 2016/2017/2019 zo aan elkaar koppelen dat we inzage krijgen 
in de subsidie per categorie alsmede per subsidieontvanger? 

Deze vraag heeft geen betrekking op het nieuwe subsidieprogramma 2021-2024. De 
subsidieregisters zijn openbaar. 
 

19. In 2019 is er sprake geweest van een enorme onderbesteding van middelen op veel 
terreinen. Dat lijkt financieel gunstig, maar dat betekend ook dat beleidsdoelen niet 
zijn gehaald. We vragen ons af hoe daarop beter te sturen is?  

Dit is een technische vraag die door u reeds is gesteld. Beantwoording wordt voorbereid. 
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Beste mevrouw Selser, 

 

In aanloop naar de commissie Sociaal Domein op 12 mei 2020 zijn door u technische vragen gesteld 

inzake het Subsidieprogramma 2021-2024. Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde 

vragen herhaald en vervolgens leest u de beantwoording. 

 

1. Er is een digitaal informatiemoment geweest, waar ook gelegenheid was voor 

betrokkenen om te reageren. Is er een verslag van de reacties? Wij nemen graag 

kennis van reacties die betrekking hebben op subsidieprogramma en verordening.  

In onderstaand schema zijn alle vragen weergegeven die door partijen zijn gesteld (tot 11 mei). De 

beantwoording ervan is reeds gedaan (excl. van het Vechtstreekmuseum, deze is 11 mei 

ontvangen). N.a.v. de beantwoording zijn nog wedervragen gesteld welke uiterlijk 1 juni worden 

afgehandeld.  

Zoals u kunt zien zijn het veel praktische vragen die over uitvoering gaan, zoals de wijze van 

aanvragen, verdeling en herkomst gelden. Dit heeft daarom geen invloed op de voorliggende 

besluitvormingsstukken. 

Daarnaast vindt u in de bijlage de vragen van Bibliotheek AVV. Ook dit gaat deels over uitvoering en 

al eerder genomen besluiten zoals de kadernota 2020. We zijn al in gesprek met de partij en nemen 

de vragen mee de reguliere gesprekken, zoals het periodieke kwartaalgesprek en vitale coalitie.  

  

Stichting 4-5 mei 
Stichtsevecht en 
Oranjevereniging 
Kockengen 

Ieder jaar ontvangt de overkoepelende stichting 4-5 mei Stichtsevecht , die de 
gemeente zelf in het leven heeft geroepen, € 8000 uit het 
burgemeestersbudget. Blijft dat zo ?of moeten we ieder jaar bij de 
burgemeester zelf vragen om dat bedrag naar de Stichting te boeken ? Het 
betreft namelijk een subsidie die niet uit jullie 'pot 'komt.  

Stichting 4-5 mei 
Stichtsevecht en 
Oranjevereniging 
Kockengen 

Dan een 2e vraag : de jaarlijkse meerjarensubsidie voor de Oranjevereniging 
Kockengen was altijd € 750,-- Blijft dat ook zo tot en met 2024 ? en moeten we 
dart jaarlijks aanvragen ?  

Oranje Komitee 
maarssenbroek 

Blijven de subsidies voor de Oranjeverenigingen in de toekomst onveranderd 



 

 

 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 

 

Pagina 2 van 3 B
e

a
n

tw
o

o
rd

in
g
 T

e
c
h
n

is
c
h
e

 v
ra

g
e

n
 

P
v
d

A
/D

S
2

 

 

Stichting 
Kinderboerderij de 
Vechtse hoeve 

De verdeling van het budget tussen de kinderboerderijen Otterspoor en de 
Vechte hoeve hoe die is? Zit al jaren een verschil van€14000.- per jaar in zijn 
ook al jaren vragen over gesteld hoe dit kan ? Nooit duidelijk antwoord 
opgekregen. Ga er van uit dat dit opgelost word zit in al die jaren al €200.000,- 
verschil in 

Graag Gedaan Graag Gedaan Onder welk stimuleringsbudget valt de vrijwillige hulpdienst 
Graag Gedaan? Onze activiteiten zijn o.a.: - het stimuleren van de 
zelfredzaamheid; - informatie geven en verwijzen naar andere organisaties; - 
boodschappen doen; - klussen; - cliënten rijden en ondersteunen voor bezoek 
aan een arts, ziekenhuis, fysio, etc 

Bibliotheek AVV Uitgebreide mail met vragen 

Stichting 
Vechtstreekmuseum 

1. Er wordt gewerkt aan de vaststelling van de Vastgoednota 2020. Het 
Vechtstreekmuseum maakt deel uit van een zgn ensemble, de link Koetshuis 
en Goudestein. Deze huisvesting is essentieel voor ons. Kijken jullie ook naar 
de samenhang huisvesting en museumfunctie? 2. Bij het Prins Bernard 
Cultuurfonds is het Cultuurfonfonds van de gem. Stichtse Vecht ondergebracht. 
Blijft dit in stand of verdwijnt dit door het nieuwe beleid.? Achtergrond is, dat het 
museum voor de tijdelijke, bijzondere tentoonstellingen soms aanvragen deed 
bij dit Cultuurfonds. 

  

2. In het subsidieregister 2019 lezen we dat voor de activiteit preventieve jeugdhulp en 

opvoedingsondersteuning € 89.076,= niet is uitgegeven. Kunt u toelichten waar dit 

mee te maken heeft? Hebben activiteiten die onder dit doel vallen niet plaats 

gevonden? Wat betekent dit voor het bereiken van het doel? Is voor 2020 wel weer in 

activiteiten voor dit doel voorzien? 

Uit het budget preventieve jeugdhulp en opvoedondersteuning worden verschillende activiteiten 

betaald, waaronder de preventieve opvoedondersteuning door de GGDrU. Ten tijde van het 

opstellen van het subsidieprogramma (in 2016) ging dat nog via een subsidierelatie. Later is besloten 

dat alle afspraken met de GGDrU middels maatwerkafspraken gerealiseerd worden. Vandaar dat 

deze activiteit en uitgave niet meer opgenomen is in het subsidieregister.  

 

3. Art. 12.2g er moet o.a. aangetoond worden dat er geen andere 

financieringsmogelijkheden zijn. Welke criteria heeft u daarbij in gedachten?  
U verwijst naar dit artikel: 
Artikel 12.2.:  
De subsidieverlening kan naast de in artikel 4:25 en artikel 4:35 van de wet genoemde gevallen in 
ieder geval geweigerd worden indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat: 
(…) 
g. Als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteit 
waarvoor deze wordt aangevraagd. 

 

De uitvoering van de verordening is ingeregeld via de uitvoeringsvoorschriften subsidies 

(collegebesluit 14 april 2020).  

De aanvrager zal worden gevraagd om aan te tonen dat eigen middelen, reserveringen of andere 

financieringsmogelijkheden onvoldoende dekking bieden. In de cyclus van subsidieaanvraag, -

verlening en -vaststelling wordt o.a. de begroting en jaarrekening behandeld.  

 

4. Art. 13a: u gebruikt als sturingsinstrument voor het beperken van de egalisatiereserve 

de voorwaarde dat de subsidie binnen de subsidietermijn moet zijn opgemaakt (dus 

uiterlijk 2024). Heeft u dit instrument afgewogen tegen andere instrumenten zoals het 

beperken van de egalisatiereserve tot een percentage van de verstrekte subsidie? 

Kunt u toelichten welke mogelijkheden in uw afweging zijn betrokken en wat uw 

motivatie was om voor dit instrument te kiezen? 

U verwijst naar dit artikel: 
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Artikel 13a.  Egalisatiereserve 

1. Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidieontvanger van een per kalender- of 

boekjaar verstrekte subsidie die meer dan € 50.000,- bedraagt een egalisatiereserve als bedoeld in 

artikel 4:72, eerste lid van de wet vormt. 

2. De ontvanger van een andere subsidie dan bedoeld in het eerste lid kan het college verzoeken 

een egalisatiereserve te mogen vormen. In dat geval is artikel 4:72 van de wet van overeenkomstige 

toepassing. 

 

De uitvoering van de verordening is ingeregeld via de uitvoeringsvoorschriften subsidies 

(collegebesluit 14 april 2020). Hierin staat beschreven (artikel 4.7 lid 7 en 8):  

 

Artikel 4.7 Besluit tot subsidievaststelling  
7. Als de activiteiten conform de verleningsbeschikking zijn uitgevoerd tegen lagere kosten en/of 

met hogere inkomsten dan waarvoor subsidie is verleend, dan: 

a. wordt de subsidie in geval van een specifieke subsidie voor eenmalige activiteiten lager 

vastgesteld; 

b. mag de subsidieontvanger, na toestemming door Burgemeester en wethouders, bij andere 

subsidies dan bedoeld onder lid 7a, een verschil van maximaal 10% van de verleende subsidie 

toevoegen aan haar reserves als egalisatiereserve als bedoeld in artikel 4:72 in de Awb. Deze 

toevoeging moet conform artikel 21 lid 3 zichtbaar zijn in de balans met toelichting. 
8. De egalisatiereserve die op basis van het vorige lid is gevormd, dient gedurende de looptijd van 

de (meerjarig) verleende subsidie ingezet te worden voor de  

activiteiten waarvoor de subsidie is verleend of na afloop hiervan te worden   

terugbetaald.  

 

De motivatie voor dit instrument staat beschreven in de bijlage 1 van het raadvoorstel en luidt als 

volgt: 

 Egalisatiereserve (Artikel 13a Verordening): Een egalisatiereserve is een nieuwe mogelijkheid 

die voorgesteld wordt toe te voegen. Gemeente wil efficiency stimuleren en daarom kunnen we 

toestaan dat de subsidieontvanger een egalisatiereserve vormt als hij efficiënter heeft gewerkt 

dan verwacht.  

Deze middelen dienen dan wel uitsluitend voor de gesubsidieerde doelen te worden ingezet 

binnen de periode waarvoor het subsidiebeleid is vastgesteld. Naast het stimuleren van 

efficiency kan een egalisatiereserve mogelijk ook worden toegestaan om fluctuaties op te vangen 

of om te sparen voor toekomstige vaststaande gebeurtenissen. Nadrukkelijk geven wij aan dat 

een egalisatiereserve niet mag leiden tot vermogensopbouw. 

 

 

 

 

 



 

• www.bibliotheekavv.nl • 

Angstel, Vecht en Venen 

Vragen/opmerkingen concept subsidieprogramma 2021-2024 
 
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 
5 mei 2020 
E. de Haan 
 
T.a.v. film: 
* In de film wordt genoemd dat huisvesting niet vergoed wordt. Onlosmakelijk onderdeel 
van Bibliotheken is de huisvesting in de vijf kernen van de gemeente, welke nu onderdeel 
zijn van de subsidie. Op welke wijze worden de kosten voor huisvesting door de 
gemeente per 2021 geborgd? Is dit identiek aan de Dorpshuizen? In het 
subsidieprogramma wordt hier geen vermelding over gedaan. 
* Aangegeven wordt dat kostendekking voor lonen/huren niet via subsidies loopt. Op 
welke wijze worden deze aan onze organisatie dan vergoed? Het grootste deel van de 
basisfinanciering is subsidie (meer dan 80%), waarvan de grootste kosten  lonen en 
huren. Kostendekkende subsidie voor lonen / huisvesting en collectie is nodig om de 
dienstverlening te kunnen waarborgen.  
Subsidieprogramma: 
Pag 3. De benoemde subsidieplafonds zijn indicatief, echter voor de Bibliotheek wel ruim 
200.000 euro lager indicatief dan 2020. Dit geeft het gevoel dat er een forse bezuiniging 
op de Bibliotheek gedaan wordt; waarom zijn bedragen indicatief aangegeven. Dit geeft 
veel verwarring.  
Pag 3. Verwezen wordt naar de ASV Stichtse Vecht 2020 en Uitvoeringsvoorschriften 
subsidies 2020, deze zijn echter nog niet openbaar. Hierdoor is het lastig om punten 
rondom indexering, loonkostendekking, egalisatiereserve etc. en het verband met dit 
programma te kunnen duiden. 
Pag 5. Monitoring van subsidies wordt gedaan op outcome, hiervan zijn wij groot 
voorstander en reeds enige jaren mee bezig met de gemeente. Op welke wijze worden 
hier indicatorafspraken over gemaakt? Monitoring van outcome resultaten is 
arbeidsintensief en kostbaar. Kan monitoring en effectmeting separaat worden 
gesubsidieerd? Op welke wijze en met welke regelmaat verwacht de gemeente 
effectmeting van de organisatie teneinde de effecten van de activiteiten te kunnen meten 
en te koppelen aan outcome? Bijvoorbeeld: Een meting onder onze leden en bezoekers 
op onze brede maatschappelijk educatieve functie kost elke vier jaar ca. € 10.000. 
 
Pag 5.  Op welke wijze worden de doelen vastgesteld. Bij voorkeur wordt dit participatief 
tussen gemeente en organisatie opgesteld. Gekoppeld aan de rol van de organisatie en 
de beleidsdoelen van de gemeente. 
 
Pag 6. Subsidievoorwaarden 
- De activiteit is innovatief en past bij de huidige ontwikkeling.  
Ook basisactiviteiten van organisaties kunnen een grote maatschappelijke outcome 
hebben zonder per sé innovatief te zijn. Uiteraard moeten deze wel passen bij de 
ontwikkelingen. Echter zoals het er nu staat wordt alleen gesubsidieerd als een activiteit 
innovatief is, dat hoeft ons inziens dus niet altijd het geval te zijn. 
 
- Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en aantal keren 
dat de activiteit toegankelijk is en te verwachten bereik van de activiteit. 
Wie bepaald deze verhouding en hoe wordt deze bepaald? Welke indicatoren worden 
hiervoor gebruikt? 
 



 

• www.bibliotheekavv.nl • 

Angstel, Vecht en Venen 

- Cofinanciering en subsidie.  
De mate van cofinanciering en eigen inkomsten is reeds eerder als vraag gesteld. In 
welke mate geldt dit voor een Bibliotheek als basisvoorziening in Stichtse Vecht.  
 
- Pag. 7. We gaan uit van multifunctioneel accommodatiegebruik / samenwerking etc.  
De Bibliotheek is hier voorstander van en dit wordt zoveel mogelijk gedaan, maar kan 
nog beter. Met name ruimte volgt activiteit of functie vinden wij erg belangrijk. Op welke 
wijze gaat de gemeente dit faciliteren/sturen? Op welke wijze worden huisvestingslasten 
hierbij verrekend bij bijvoorbeeld vrijwillige inwonersinitiatieven die in onze vestigingen 
plaatsvinden? 
 
Pag 8. In het programma zijn subsidieplafonds indicatief vermeld, waarbij de raad 
jaarlijks aangeeft voor welke beleidsdoelen subsidiegelden ter beschikking worden 
gesteld. Betekent dit dat er geen 4 jaren UVOK wordt afgesloten? 
Op welke wijze gaat de gemeente om met jaarlijkse loonkostenstijgingen (conform cao) 
en huur/inkoopkosten stijgingen (conform cpi). Een indexatie is noodzakelijk voor 
professionele organisaties als de Bibliotheek. 
 
Subsidiecategorieën. 
 
Categorie 1, voorzieningen voor informatie/advies en sociaal domein. 
Dit heeft een overlap met de functie en wettelijke taken van de Bibliotheek (zoals 
algemene informatiefunctie voor kwetsbare burgers, computertrainingen). Welke 
organisaties kunnen hier aanspraak op maken? 
 
Subsidie Activiteiten op basis van Wet Educatie en beroepsonderwijs 
Onder de WEB valt naast laaggeletterden niet alleen inwoners met een taalachterstand 
maar ook met een digitale achterstand.  
 
 
  



 

• www.bibliotheekavv.nl • 

Angstel, Vecht en Venen 

Subsidie Bibliotheek; 
 
Het doel van de Bibliotheek is; 
De openbare bibliotheek, de plaatselijke toegangspoort tot kennis, schept een essentiële 
voorwaarde voor leven lang leren, onafhankelijke besluitvorming en de (culturele) 
ontwikkeling van individuen en maatschappelijke groeperingen. De Bibliotheek draagt bij 
aan persoonlijke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen  van alle 
inwoners van Stichtse Vecht en ondersteunt speciale doelgroepen zoals minder taal- en 
digivaardige inwoner en jeugd. 
 
Effecten nader uit te werken, deze zijn breder. Het gaat daarbij om effecten op het 
gebied van zelfredzaamheid, participatie en sociale cohesie. Derhalve algemene effecten; 
beter mee kunnen doen in de maatschappij, zelfredzamer burgers, mensen ontmoeten 
elkaar, zijn gezonder, voelen zich met elkaar verbonden, zijn gelukkiger, wijzer en beter 
op de hoogte van informatie. Verhogen van taal/digitale vaardigheden bij volwassenen 
en leesplezier/mediawijsheid bij de jeugd. 
 
Beschrijving. 
De Bibliotheek AVV is een brede maatschappelijk educatieve Bibliotheek met de volgende 
beschrijving; 
 
De Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen vergroot de kansen voor kinderen en 
volwassenen om zich te ontwikkelen en hun maatschappelijke positie te verbeteren. De 
Bibliotheek doet dit door op een actieve wijze mensen te verbinden aan alle vormen van 
kennis en informatie. Als ondernemende intermediair en spin in het lokale web richt de 
Bibliotheek zich op het tot stand brengen van verbindingen en het actief stimuleren van 
zelfredzaamheid van de inwoner. Iedereen ervaart een onafhankelijke, betrouwbare en 
welkome ervaring wanneer ze gebruik maken van de diensten en vestigingen. De 
Bibliotheek is van en voor de ‘Stichtse Vechter’ de huiskamer van de gemeenschap; 
een open en betrouwbare plaats waar je objectieve content kunt vinden, waar je elkaar 
kunt ontmoeten, informatie uitwisselen of deelnemen aan activiteiten of 
evenementen. Hierbij werkt de Bibliotheek actief samen met gasten, leden, vrijwilligers 
en partners, met behulp van onze diensten en collectie.  
De Bibliotheek richt zich hierbij met name op: 
• Jeugd en onderwijs (leesplezier en mediawijsheid) 
• Participatie en zelfredzaamheid (basisvaardigheden volwassenen) 
• Persoonlijke ontwikkeling gericht op lezen, leren, cultuur en maatschappelijk actuele 
  onderwerpen. 
 
In de beschrijving graag verwijzen naar Wet stelsel Openbare Bibliotheken of opnemen in 
de kolom “Komt voort uit”.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
E. de Haan 



Beste Suzanne Kox, 
 
In de bijlage leest u de beantwoording van uw vraag over het subsidieprogramma 2021-
2024.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Susanne Dix  
Projectleider subsidieprogramma 2021-2024 & economische zaken  
 
 
 
Onderwerp: Subsidieprogramma 2021-2024 
 
Goedemorgen,  
 
Op 12 mei staat bij de commissievergadering Sociaal Domein het subsidieprogramma op de agenda.  
Bij de stukken missen wij echter een overzicht met de verschillen die het huidige subsidieprogramma 
hebben ten opzichte van de vorige variant.  
Graag ontvangen wij een kort overzicht met daarin helder de verschillen weergegeven op individueel 
niveau.  
De bijlage van 7 april met de veranderingen geeft ons onvoldoende inzicht.  

Is dit voor ons te realiseren? 
 
Met vriendelijke groet,  
Suzanne  
Raadslid Lokaal Liberaal 

 



2016 - 2019 2021-2024 

Voorzieningen voor informatie/advies in het sociale domein Voorzieningen voor informatie/advies in het sociaal domein
Preventieve jeugdhulp en opvoedondersteuning Preventieve jeugdhulp en Opvoedondersteuning
Awb Activiteiten op basis van Wet Educatie en beroepsonderwijs
- Activiteiten op basis van Onderwijskansenbeleid
Peuteropvang en VVE-arrangementen Voorschoolse educatie en Peuterwerk
(was: stimuleringsbudget categorie 1) Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Bibliotheek Bibliotheek 
Monumenten en kastelen met museala functie verplaatst naar categorie 2: Museale activiteiten die het verhaal vertellen van de Vechtstreek
Ontwikkelingssamenwerking Duurzame ontwikkelingsdoelen (categorie 5)
EHBO-vereningingen EHBO
Awb Hartreanimatie

Budget Lokaal Educatieve Agenda Is basisinfrastructuur geworden categorie 1
Stimuleringsbudget (participatie) Is reeds vervallen

- Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties
- Investeringsbijdrage binnensport (materialenfonds)
Combinatiefuncties Combinatiefuncties en buurtsportcoaches
Jongeren op gezond gewicht JOGG gezonde jeugd gezonde toekomst
Scounting en het budget voor buitenevenementen voor kinderen Scouting en buitenevenementen voor kinderen
Cultuur Cultuureducatie in het primair onderwijs in Stichtse Vecht
Cultuur Cultuureducatie op scholen en naschoolse cultuureducatie
(was: monumenten en kastelen uit categorie 1) Museale activiteiten die het verhaal vertellen van de Vechtstreek

Sporten voor jeugd en mensen met een beperking Sporten voor jeugd en mensen met een beperking
(was: kader voor de jeugdsport categorie 3) Kaderopleiding ten behoeve van de jeugdsport
Flexibel jeugdbudget Flexibel jeugdbudget
Flexibel gezondheidsbudget Flexibel gezondheidsbudget
Stimuleringsbudget (participatie) Is reeds vervallen

*Sommige activiteiten zijn gedurende de looptijd van het programma 2016-2019 op een andere manier gefinancieerd dan via subsidie omdat de situatie daar om vroeg. Dat is aangegeven met: Is reeds vervallen.  *Sommige subsidies 
zijn in de voorgaande jaren op basis van de Awb toegekend, dit staat dan aangegeven bij kolom 2016 -2019 met: Awb. Is de subsidie helemaal nieuw dan staat er bij 2016 - 2019: -

Categorie 2 Ervaring en competenties 
Basisinfrastructuur

Stimuleringsbudgetten

Categorie 3 Informele ondersteuning en vangnet 

Veranderingen subsidieprogramma 2021 - 2024

Categorie 1 Kennis en Informatie
Basisinfrastructuur

Stimuleringsbudgetten



Ondersteuning van de vrijwillige inzet van mensen Ondersteuning van de vrijwillige inzet van mensen
De ondersteuning van mantelzorgers Ondersteuning van mantelzorgers
Buurtbemiddeling Vervalt
Belangenbehartiging door bewonersorganisaties (wijkcommissies) Belangenbehartiging kernen door bewonersorganisaties (wijkcommissies)
Algemeen Maatschappelijk werk Maatschappelijke dienstverlening
Slachtofferhulp Nederland Maatschappelijke dienstverlening
GGD Meldpunt voor Zorg en Overlast Is reeds vervallen
Voedselbank Stichtse Vecht Voedselbank

Stimulering uit welzijnsbudget Stimulering uit welzijnsbudget
Awb Stimuleringsbudget voor armoedebestrijding onder kinderen 
Kader voor de jeugdsport Is naar categorie 2 verplaatst
Stimuleringsbudget (participatie) Is reeds vervallen

Dorpshuizen Dorpshuizen en wijkcentra
Kinderboerderijen Kinderboerderijen
Nationale Ouderendag Maarssen Vervalt
Beheer Speeltuinen Speeltuinen
Vrijwillige jongerenvoorzieingen Vervalt
Buitenzwembaden Buitenzwembaden
Evenementen en volksfeesten Is reeds vervallen
Alzheimer Nederland Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering
Boogh Utrecht Centrum Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering
Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering
Koningsdag Organisatie activiteiten viering nationale feestdagen en nationale herdenking (Koningsdag en 4 en 5 mei)
De herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei Organisatie activiteiten viering nationale feestdagen en nationale herdenking (Koningsdag en 4 en 5 mei)
Awb Open Monumentendag
- Culturele activiteiten

- Culturele activiteiten in monumenten en lokale culturele tradities
Stimulering Welzijn Stimulering welzijn
Ontmoeten en sociale cohesie Ontmoeten en sociale cohesie
Participatiebudget Is reeds vervallen

- Onderhoud monumentale kerktorens
- Gemeentelijke monumenten
Losse verordening BIZ Maarssen-dorp 
(was: ontwikkelingssamenwerking categorie 1) Duurzame ontwikkelingsdoelen
- Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken

Categorie 4 Ontmoeting
Basisinfrastructuur

Stimuleringsbudgetten

Categorie 5 Klimaat, duurzaamheid en omgeving 

Basisinfrastructuur

Stimuleringsbudgetten



- Energietransitie (verwacht)
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