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1 Leeswijzer 
 
 
In deze beleidsvisie beschrijven wij eerst onze algemene uitgangspunten van ons subsidiebeleid. Het 
gaat om een herijking van ons subsidiebeleid en een stelselherziening.  
Voorts wordt op de procedurele voorwaarden omtrent subsidiëring ingegaan. Vervolgens komen op 
basis van de programma’s uit de begroting, per beleidsdomein de verschillende visies aan de orde.  
 
1.1 De subsidiebudgetten 
Bij ieder domein staat een overzicht van de financiën. De subsidiebudgetten zijn de door de raad 
vastgestelde bedragen per beleidsdomein die na de bezuinigingsmaatregelen in december 2011 
beschikbaar zijn voor subsidies.  
Wij merken op dat de bedragen die in dit visiedocument worden genoemd vooralsnog indicatief van 
aard zijn. De definitieve bedragen worden bekend gemaakt bij het subsidieprogramma. 
Op enkele onderdelen is, vanwege de grote verschillen in het beleid tussen de oorspronkelijke drie 
gemeenten, nog geen volledige duidelijkheid over de samenstelling van de bedragen. Uitgaand van 
het budgetrecht van de gemeenteraad beschouwen wij het als taak van ons college om de verdeling 
van de budgetten binnen de programma’s verder vorm te geven. Dit betekent dat wij de genoemde 
indicatieve bedragen indien nodig zullen aanpassen binnen de programma’s (wijzigingen zullen wij 
uiteraard ter kennis brengen van de raad). 
Voor sommige beleidsdomeinen is sprake van een oplopend bezuinigingsbedrag (en dus een steeds 
lager budget) tot 2015. Wij streven ernaar om voor langere tijd duidelijkheid te bieden over de 
beschikbare subsidiebudgetten. Hierbij zijn de door de raad beschikbaar gestelde budgetten leidend. 
Deze subsidiebudgetten zijn zonder twijfel weer afhankelijk van ontwikkelingen bij het rijk. De 
gemeenteraad stelt door het vaststellen van de programmabegroting jaarlijks indirect de 
subsidieplafonds vast.  
 
1.2 Gevolgen van het nieuwe subsidiebeleid 
Het spreekt vanzelf dat er bij een wijziging van beleid veranderingen voor organisaties zullen gaan 
optreden. Daar staat tegenover dat iedere organisatie subsidie kan aanvragen voor activiteiten die 
passen binnen de nieuwe kaders. Uiteraard zullen wij bij de verstrekking van de subsidies zo 
zorgvuldig mogelijk te werk gaan, al wij kunnen onmogelijk vooraf alle gevolgen voor de ontvangende 
organisaties volledig in beeld brengen. Het is zaak om hier van beide kanten alert op te zijn.  
 
Voor het onderdeel accommodaties (o.a. buurt- en dorpshuizen) maken wij een algemeen 
voorbehoud. Helaas is het nog niet gelukt om dit onderdeel te harmoniseren, opdat wij de gevolgen 
van de harmonisatie kunnen betrekken bij de afwegingen van het subsidiebeleid. Op dit moment vindt 
namelijk nog onderzoek plaats naar de berekening van de hoogte van de huren. Zodra wij 
duidelijkheid kunnen bieden over de uitkomsten van dit onderzoek, zullen wij de organisaties in kennis 
stellen. Wij volgen daarbij het principe dat het verschil in saldo van de huidige en toekomstige totale 
huuropbrengsten wordt overgebracht naar de subsidiebudgetten. Het ontbreekt ons momenteel aan 
tijd om te wachten tot deze duidelijkheid is ontstaan, want de subsidies voor 2013 moeten tijdig 
kunnen worden aangevraagd en verleend.  
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2 Inleiding op subsidies 
 
 
2.1 Inleiding  
Deze meerjarenvisie gaat uitsluitend over subsidies en de manier waarop wij die als instrument van 
ons gemeentelijk beleid willen inzetten. 
Op lokaal niveau komen veel activiteiten tot stand tussen inwoners en organisaties in onze gemeente. 
Veel van die activiteiten gebeuren vrijwillig en zonder gemeentelijke bijdrage. Daar waar we als 
gemeente een financiële bijdrage verlenen, kan het gaan om een subsidie.  
We sluiten in deze visie aan bij de definitie van subsidies zoals die staat vermeld in de Algemene wet 
bestuursrecht: een financiële bijdrage van de gemeente aan activiteiten. In de praktijk is gebleken dat 
het begrip subsidie niet door iedereen op eenzelfde wijze wordt uitgelegd. Wij willen de komende 
maanden gebruiken om hierin eenduidigheid en daarmee duidelijkheid aan te brengen.  
De voormalige gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen hadden hun eigen voorschriften en beleid 
voor subsidieverlening. Deze regelingen zijn op dit moment nog steeds van kracht, maar de gemeente 
Stichtse Vecht is wettelijk verplicht (conform de wet Algemene regels herindeling) om op 1 januari 
2013 één beleid voor de gehele gemeente te hebben. Dit betekent dat er een voor de gehele 
gemeente geldende Algemene subsidieverordening moet zijn met bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften. Voor de beoordeling van de subsidieaanvragen is het bovendien 
noodzakelijk dat de visie van onze gemeente op het gebied van bijvoorbeeld sport, welzijn en cultuur 
is vastgelegd, met eventuele gevolgen daarvan voor het verstrekken van subsidies. Op 1 januari 2013 
moeten deze visies van kracht zijn. Op deze datum verliezen alle oude voorschriften hun rechtskracht.  
Daarnaast verkeert onze gemeente (net als andere gemeenten in Nederland) financieel in zwaar 
weer. Dit heeft eind 2011 geleid tot een aantal bezuinigingsmaatregelen en -taakstellingen in de 
strategische heroverweging, en daarmee tot een verlaging van de beschikbare subsidiebudgetten. 
Daarmee vormen de bezuinigingen de tweede aanleiding om het subsidiebeleid inhoudelijk te 
wijzigen. 
 
2.2 Subsidiëren met beleid  
Wij beschouwen subsidies als een middel om onze beleidsdoelstellingen te realiseren. Wij proberen 
met behulp van subsidies organisaties en ook individuen te stimuleren om activiteiten te verrichten die 
passen binnen ons beleid en die een bijdrage leveren aan de samenleving. Dit vertalen wij met de 
slagzin “subsidiëren met beleid”. Wij passen dus bewust niet de “kaasschaafmethode” toe. 
 
Onze visie is in eerste instantie vastgelegd in ons collegeprogramma. Gegeven de economische crisis 
heeft de gemeenteraad eind 2011 besluiten genomen in het kader van de strategische heroverweging. 
Deze en andere beleidsvormende documenten vormen de basis voor het hier voorliggende 
subsidiebeleid. Daarnaast hebben diverse maatschappelijke ontwikkelingen geleid tot nieuwe 
inzichten over de rol van de gemeente bij het tot stand komen van activiteiten en daarmee over de rol 
van het instrument subsidie bij haar beleid.  
 
2.3 Onze basisgedachten achter subsidiëring 
In de afgelopen decennia is een situatie ontstaan waarin een groot aantal organisaties (soms bijna 
vanzelfsprekend) een subsidie ontving. Het bestaan van de organisaties leek daarbij voorop te staan. 
Wij blijven overigens nog steeds grote waarde hechten aan een bloeiend verenigingsleven. Gegeven 
bovengenoemde maatschappelijke en economische omstandigheden vinden wij echter een 
heroverweging van het subsidie-instrument niet meer dan logisch en noodzakelijk. Wij vinden dat de 
activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen in Stichtse Vecht moeten plaatsvinden en/of ten 
goede moeten komen aan onze inwoners. Verder moeten de activiteiten bijdragen aan de door de 
raad beoogde effecten. 
Belangrijke thema’s in ons beleid zijn duurzaamheid, ondernemerschap, zelfredzaamheid en social 
return. Subsidieaanvragen die bijdragen aan deze thema’s krijgen voorrang op andere. 
 
Wij gaan uit van de zelfstandigheid, de eigen kracht en het ondernemerschap van onze inwoners. We 
ondersteunen het tot stand brengen van een duurzame infrastructuur op de verschillende 
beleidsdomeinen. We bevorderen bijvoorbeeld de samenhang tussen activiteiten en voorzieningen op 
het gebied van onderwijs, cultuur en sport. 
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Ook ondersteunen wij de inzet en de kadervorming van vrijwilligers. Ten slotte bevorderen we in het 
kader van duurzaamheid zo veel mogelijk preventie, waardoor inwoners minder vaak hoeven door te 
stromen naar (dure) tweedelijns voorzieningen.  
Daar waar inwoners dit nodig hebben, bieden wij ondersteuning. Aan bepaalde doelgroepen geven wij 
speciale aandacht in ons beleid:  

- mensen met een beperking: zowel fysiek als sociaal 
- senioren  
- jongeren 

 
Het bevorderen van ondernemerschap komt tot uitdrukking in het feit dat een gemeentelijke subsidie 
niet de enige bron van inkomsten mag zijn voor een activiteit. Wij beschouwen cofinanciering (zoals 
eigen bijdragen en sponsoring) als basisuitgangspunt. Organisaties moeten ook zelf risico’s dragen en 
buffers opbouwen. 
 
In het verlengde hiervan willen wij het aantal structurele subsidies zo veel mogelijk beperken. Het 
bestaan van een organisatie is op zichzelf geen reden voor subsidie. Het gaat ons om de activiteiten 
die worden uitgevoerd. Het starten van vernieuwende activiteiten beschouwen wij als belangrijk en 
daarvoor willen wij tijdelijk subsidie mogelijk maken.  
Subsidies die al langere tijd worden verstrekt zullen wij periodiek opnieuw toetsen. Daar waar dit 
wenselijk is bouwen we subsidies om tot inkoopovereenkomsten.  
 
2.4 Primaire en secundaire levensbehoeften en voorzieningen 
In de conclusie van de strategische heroverweging hebben we aangegeven dat de lokale identiteit van 
de kernen behouden moet blijven. Wij zien hierbij voor ons een faciliterende (partner en aanjager) en 
verbindende rol weggelegd. Deze rol is gebaseerd op behoeftehiërarchie van Maslow, waarin wordt 
gesproken over primaire en secundaire levensbehoeften. Wij gaan er vanuit dat de inwoners 
verantwoordelijkheid nemen voor de secundaire voorzieningen, waaronder cultuur en sport worden 
gerekend. Wij willen vanuit deze rol gaan werken met ontwikkelbudgetten in plaats van structurele 
ondersteuning en instandhouding. 
 
2.5 De procedurele voorwaarden 
Ons subsidiebeleid is gebaseerd op de eigen kracht en het ondernemerschap van de 
subsidieontvanger. Wij maken ons subsidieproces zo eenvoudig en transparant mogelijk en we stellen 
zo min mogelijk regels voor de aanvraag en verantwoording. Wij geven de subsidieontvanger zo veel 
mogelijk vertrouwen. 
Zodra wij subsidie hebben verstrekt voor bepaalde activiteiten is het de taak van de subsidieontvanger 
om die activiteiten te realiseren. Wij gaan er van uit dat de subsidieontvanger zelf het beste in staat is 
om te bepalen hoe de subsidie wordt ingezet. Daarom houden wij de verantwoording zo beperkt 
mogelijk; onze stelregel is “hoe hoger de subsidie, hoe zwaarder de eisen”. 
 
2.6 Openbaar subsidieregister  
In het kader van transparantie is het publiceren van verleende subsidies een goed middel om aan de 
inwoners te laten zien welke activiteiten en organisaties door de gemeente door middel van subsidies 
worden ondersteund en gestimuleerd. 
 
Met ingang van het nieuwe subsidiebeleid van Stichtse Vecht in 2013 zullen wij op een openbaar 
subsidieregister publiceren op onze website. Aansluitend bij de aanvraagcyclus zullen wij dit 
halfjaarlijks actualiseren in februari en augustus. 
Dit register zal aan de raad worden aangeboden bij de jaarrekening van het betreffende subsidiejaar. 
 
In het register zal van elke verleende subsidie worden vermeld: 
- De naam van de organisatie; 
- Het gevraagde subsidiebedrag; 
- Het verleende subsidiebedrag; 
- Het beleidsterrein; 
- Het soort subsidie: eenmalig of meerjarig. 
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2.7 Vaststelling subsidieplafonds  
Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks binnen de kaders van de 
programmabegroting de subsidieplafonds vast.  
De subsidieplafonds worden jaarlijks door het college gepubliceerd op de gemeentelijke website en 
ook de verdeling van de budgetten. Deze transparantie maakt het mogelijk voor organisaties en 
instellingen en inwoners en uiteraard ook de gemeenteraad inzicht te verkrijgen in de maximaal 
beschikbare gemeentelijke subsidiebudgetten. 
 
Het voorgaande heeft gevolgen voor de verdeling van de subsidiebudgetten. Daar waar een 
organisatie in het nieuwe beleid minder of geen subsidie gaat ontvangen, realiseren wij de afbouw op 
een zorgvuldige en juridisch verantwoorde wijze. Ons algemene uitgangspunt is dat deze afbouw 
plaatsvindt in drie jaar, volgens de staffel van 25% in het eerste, 50% in het tweede en 100% in het 
derde jaar. Voor individuele organisaties betekent dit dat zij op basis van het ‘oude beleid van de 
voormalige gemeenten’ in 2013 75% van hun subsidiebeschikking van 2012 ontvangen, in 2014 50% 
en in 2015 0%. De organisatie kan dit bedrag aanvullen met een bijdrage uit het nieuwe 
subsidiebeleid door activiteiten te organiseren die passen binnen dit nieuwe beleid. 
Voor sommige beleidsonderdelen worden/zijn inmiddels afwijkende afspraken gemaakt, zoals 
schoolbegeleiding, bibliotheek en muziekonderwijs. 
 
2.8 Veranderende rol van de gemeente 
Er is al veel veranderd en er gaat nog heel veel veranderen. Dat brengt met zich mee dat ook onze rol 
wijzigt. We zijn steeds minder geldschieter (verzorgingsstaat) en toetser van regels en we ontwikkelen 
ons steeds meer naar de rol van makelaar, partner en regisseur. Dit zijn rollen die wij de komende 
jaren steeds verder willen ontwikkelen, bij voorkeur in samenwerking met het maatschappelijk 
middenveld. 
 
2.9 Communicatie en participatie 
Zelfredzaamheid, meer eigen verantwoordelijkheid en een terugtrekkende overheid zijn een algemene 
tendens in Nederland. Zo ook in onze gemeente. Het gevolg is dat we “anders kijken” naar de 
samenleving en naar wat deze nodig heeft. De samenleving moet anders worden ingericht, een 
ontwikkeling die op diverse fronten al kan worden waargenomen. De bezuinigingen, maar ook 
vooruitkijkend naar andere ontwikkelingen als Welzijn Nieuwe Stijl of de kanteling van de Wmo, leiden 
er toe dat overheid en inwoners de handen ineen moeten slaan. Het gezamenlijke partnerschap moet 
worden vorm gegeven.  
 
De veranderingen hebben gevolgen voor de taken van de overheid mede op het gebied van 
subsidieverstrekking. Het nieuwe subsidiebeleid van de gemeente Stichtse Vecht heeft directe 
gevolgen voor betrokken organisaties en instellingen. Ook voor hen betekenen de veranderingen een 
nieuwe manier van denken en werken. Het is van belang daar helder over te zijn.  
 
2.10 Informeren over en meenemen in het proces 
Wij willen de instellingen en organisaties nadrukkelijk informeren en meenemen in het traject om te 
komen tot een nieuw subsidiebeleid. De gesprekken met het werkveld vinden plaats in twee rondes. In 
eerste instantie willen wij de stip aan de horizon laten zien. In tweede instantie willen wij “eigen kracht 
stimuleren”. Veel organisaties weten ook wel dat er het nodige moet veranderen; dit is immers een 
landelijke ontwikkeling en niet voorbehouden aan Stichtse Vecht. Na het presenteren van onze visie 
de beleidsuitgangspunten zullen wij organisaties uitnodigen om na te denken over wat het nieuwe 
beleid voor hun manier van werken betekent en hoe we onze beleidsuitgangspunten kunnen 
realiseren. Cofinanciering en samenwerking zijn belangrijke thema’s. 
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3 Programma 4 van de begroting: onderwijs, 
kinderopvang en jeugdzorg 

 
 
3.1 Algemeen 
Programma 4 van de begroting heeft betrekking op de bestuurlijke taken voor het onderwijs en 
activiteiten die gericht zijn op alle aspecten van jeugdbeleid, (deelname aan de samenleving, opvang, 
onderwijs, gezondheid en preventie). 
De algemene missie voor het programma onderwijs, kinderopvang en jeugd is dat de jeugd in Stichtse 
Vecht zich kan ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners (collegeprogramma 
2011-2014). 
Een aantal onderwerpen wordt verder uitgewerkt in het kader van de strategische heroverweging. De 
uitkomst van de gesprekken met partners is mede bepalend voor het toekomstige beleid op deze 
terreinen, en daarmee voor de subsidiëring daarvan. De besluitvorming hierover vindt afzonderlijk 
plaats en maakt daarom nog geen onderdeel uit van deze integrale subsidievisie (o.a. logopedie en 
schoolbegeleiding). 
 
De jeugd heeft de toekomst. Wij willen ons beleid voor jongeren van 0 tot 23 jaar goed op elkaar 
afstemmen op het gebied van kinderopvang, onderwijs en jeugd. 
 
3.2 Onderdeel: Peuterspeelzaalwerk / peuteropvang 
 
3.2.1 Visie en beleidskaders  
Wij willen bereiken dat: 

• peuters in Stichtse Vecht de mogelijkheid hebben om een bepaald aantal uren per week 
gebruik te maken van een voor hen toegankelijke voorschoolse voorziening; 

• de voorschoolse ontwikkeling van peuters in Stichtse Vecht op het vlak van taal, cognitieve 
vermogens, sociale, motorische en creatieve vaardigheden wordt ondersteund; 

• achterstanden in die ontwikkeling zo vroeg mogelijk worden voorkomen dan wel gesignaleerd. 
 
3.2.2 Overzicht financiën1 
Onderdeel Subsidies 

2012 
Taakstelling Subsidies 

2013 
Subsidies 
2014 

Subsidies 
2015 

Peuterspeelzaalwerk / 
peuteropvang 

€ 414.093 € 120.000 € 374.093 € 334.093 € 294.093 

 
3.2.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Wij willen in 2015 de middelen zo veel mogelijk ten goede laten komen aan de groep kwetsbare 
kinderen.  
Op dit moment hebben wij nog geen sluitende definitie voor deze groep.  
Vooralsnog gaan wij daarom uit van: 

‐ kinderen in de leeftijd tot 4 jaar; 
‐ waarvan de ouders niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag en 
‐ waarvan het verzamelinkomen van de ouders lager is dan een nader vast te stellen bedrag.   

 
3.3 Onderdeel: onderwijs 
 
3.3.1 Visie en beleidskaders  
De algemene missie voor de beleidsdomeinen onderwijs, kinderopvang en jeugd is dat de jeugd in 
Stichtse Vecht zich kan ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende inwoners 
(collegeprogramma 2011-2014). Onderwijs levert hieraan een bijdrage. 
 
De drie voormalige gemeenten hebben op hun eigen manier ondersteuning geleverd aan het 
onderwijsveld, bijvoorbeeld door een bijdrage schoolbegeleiding. De raad van Stichtse Vecht heeft in 

                                                      
1 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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december 2011 besloten dat de schoolbegeleiding (SBD) in 2015 voor geheel Stichtse Vecht wordt 
beëindigd. Er is een overgangsperiode vastgesteld van twee jaar met de bijbehorende budgetten.  
 
Tegelijkertijd is er vanaf 2013 een structureel bedrag van € 86.000 beschikbaar voor speerpunten van 
de Lokale Educatie Agenda (de samenwerkingsafspraken tussen de gemeente, het onderwijs, en 
partijen als het CJG, kinderopvang en peuterspeelzalen). De stuurgroep LEA bepaalt waarvoor deze 
gelden worden ingezet.  
 
3.3.2 Overzicht financiën2 
Onderdeel Subsidie 2012 Taakstelling Subsidie 

2013 
Subsidie 
2014 

Subsidie 
2015 

Schoolbegeleiding  € 177.995 Zie toelichting 
hierboven 

€ 50.000 € 40.000 € 0 

Budget voor LEA € 0 Zie toelichting 
hierboven 

€ 86.000 € 86.000 € 86.000 

 
3.3.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Per 2015 volledige afbouw van de subsidie voor schoolbegeleiding. 
Daarnaast bepaalt de stuurgroep LEA voor welke doelgroepen het maximale bedrag van € 86.000 
wordt ingezet en hoe dit verdeeld wordt.  
Een bijzondere vermelding verdient ook de regeling voor de combinatiefuncties (zie verder domein 
sport). 
 
3.4 Onderdeel: Jeugd 
 
3.4.1 Visie en beleidskaders 
Wij vinden het in Stichtse Vecht belangrijk om jongeren vanuit een positieve houding te benaderen.  
Het uitgangspunt is:  
Als jongeren zich verbonden voelen met de gemeente waarin zij leven, en als die gemeente hen een 
podium biedt om talenten te ontwikkelen, dan kunnen jongeren volwaardig participeren in de 
samenleving.  
 
Voldoende aanbod en mogelijkheden voor jongeren, is ook van belang om ontgroening tegen te gaan, 
de leefbaarheid te verbeteren en een aantrekkelijke gemeente te zijn voor potentiële nieuwe 
bewoners. Wij willen jongeren daartoe een divers palet van activiteiten aanbieden dat aansluit bij hun 
leeftijd, wensen en behoeften. Wij stimuleren jongeren vooral om zelf activiteiten en projecten te 
bedenken én te organiseren, vanuit zelfredzaamheid en eigen kracht.  
 
In eerste instantie komen projecten en activiteiten in aanmerking voor subsidie die aansluiten bij de 
doelstellingen van het Jeugdbeleid 2012-2020, namelijk verbinden, participatie en (talent)ontwikkeling, 
te weten dat:  

 jongeren in Stichtse Vecht kunnen deelnemen aan een divers palet van activiteiten die 
aansluiten bij hun leeftijd, wensen en behoeften;  

 jongeren in Stichtse Vecht zelf kunnen bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van die 
activiteiten; 

 jongeren in Stichtse Vecht ruimte hebben om hun talenten te ontplooien en zich verbonden 
voelen met de samenleving. 

 
3.4.2 Overzicht financiën* 
Onderdeel Subsidies  

2012 
Taakstelling Subsidies 

2013 
Subsidies 
2014 

Subsidies 
2015 

Totaal jeugd € 139.902* € 0  € 139.902* € 139.902* € 139.902* 
* Het budget is de som van de subsidie-uitgaven op het gebied van scouting, timmerdorp, 
kinderboerderijen, flexibel jeugdbudget en jongerenvoorzieningen.  
* Jeugd- en jongerenwerk, jongerenwerk is niet inbegrepen in dit bedrag, omdat dit diensten zijn die 
worden ingekocht. 

                                                      
2 *In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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3.4.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Het budget willen wij verdelen over de volgende activiteiten en voorzieningen: 

- Activiteiten gericht op (talent)ontwikkeling, verbinden, participatie voor jeugd van 5 t/m 23 jaar  
- Buitenvoorzieningen gericht op educatie voor jeugd van t/m 23 jaar  
- Vrijwillige jongerenactiviteiten/voorzieningen voor jeugd van 12 t/m 23 jaar 

 
3.5 Onderdeel: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
3.5.1 Visie en beleidskaders 
In 2010 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Stichtse Vecht geopend. In de voormalige 
gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen bestaan sindsdien drie fysieke loketten. De 
managementtaken in het CJG wordt nu nog uitgevoerd door Careyn en GGD Midden Nederland. De 
beschikbare middelen worden ingezet ten behoeve van het uitvoeren van de wettelijke CJG-taken, 
zoals maatwerk jeugdgezondheidszorg, de verwijsindex risico’s jeugdigen, het digitale dossier en de 
managementtaken.  
 
Er is op dit moment een subsidierelatie met Careyn m.b.t. de managementtaken van het CJG. 
Daarnaast wordt de aangeboden zorg van Careyn middels subsidie betaald. Wij willen voor het CJG 
toewerken naar een inkooprelatie. Daarmee valt het CJG dan buiten het subsidieprogramma Dit wordt 
in het kader van de transitie Jeugdzorg opgepakt. 
 
Wij bereiden ons voor op de overgang van de jeugdzorg vanuit de provincie, door te investeren in het 
CJG en door het huidige aanbod van jeugdgezondheidszorg in onze gemeente tegen het licht te 
houden. We motiveren de partners binnen het CJG om het zorgaanbod te innoveren en te 
flexibiliseren. Samen met de betrokken partners ontwikkelen we een aanvullend aanbod van 
preventieve voorzieningen voor de jeugd, voor vroegtijdige signalering en aanpak van problemen om 
daarmee zoveel mogelijk het beroep op de jeugdzorg te voorkomen.  
 
3.5.2 Overzicht financiën3 
Onderdeel Subsidie 2012 Taakstelling Subsidie 

2013 
Subsidie 
2014 

Subsidie 
2015 

Centrum voor Jeugd 
en Gezin 
 

€ 1.304.368 € 80.000 € 1.224.368 € 1.224.368 € 1.224.368 

* Zie opmerking over inkooprelatie. 
 
Bovendien is de hoogte van de decentralisatie-uitkering CJG van het rijk voor de jaren na 2012 nog 
niet bekend; daarom is het bedrag van 2012 als uitgangspunt genomen. 
 
3.5.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Doelgroep van het CJG zijn alle 0-23 jarigen en hun ouders/verzorgers. 
 

                                                      
3 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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4 Programma 5 van de begroting: cultuur, sport en recreatie 
 
 
4.1 Algemeen 
Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners (actief en passief) kunnen deelnemen aan culturele, 
sportieve en recreatieve activiteiten. Dat levert een bijdrage aan hun welzijn en gezondheid. Ook het 
behoud van het cultureel erfgoed is hierbij van belang. 
 
4.2 Onderdeel cultuur 
 
4.2.1 Beleidskaders en visie op het beleidsdomein 
Wij willen onze culturele sector bestendig maken voor de toekomst. Een toekomst waarin 
financieringsstromen vanuit overheidswege niet vanzelfsprekend zijn. Dit betekent een stelselwijziging 
van de subsidieverdeling. Wij willen hierbij gebruik maken van de handreiking vanuit het werkveld zelf, 
om bij deze stelselwijziging een actieve rol te spelen. 
 
Uitingen van kunst en cultuur hebben een toegevoegde waarde voor onze gemeente. Zij dragen bij 
aan de ontplooiing van onze inwoners, sociale samenhang, identiteit van de kernen en een prettige 
woon- en leefomgeving. Kunst en cultuur hebben daarnaast een bewezen effect op de economie 
(horeca, toerisme, detailhandel). 
 
In de strategische beleidskaders spreken we ook wel van het bevorderen van de kwaliteit boven de 
kwantiteit. Wij streven naar een subsidierelatie waarbij specifiek op culturele activiteiten of projecten 
gestuurd wordt. Hiermee wordt de sturing op kwaliteit sterker, het behalen van concrete resultaten 
zichtbaarder en het publieksbereik groter. Wij hopen hiermee samenwerkingsverbanden tussen 
organisaties te stimuleren, zodat de efficiency, duurzaamheid en kwaliteit van activiteiten kunnen 
worden vergroot.  
 
Voor drie beleidsonderdelen worden vanuit de strategische heroverwegingen businesscases 
ontwikkeld, te weten bibliotheekwerk, het muziekonderwijs en het vrijetijdsbedrijf. Deze businesscases 
hebben tot doel om te komen tot een kostenreductie en een grotere kostenefficiëntie. Vanaf medio 
2012 is meer duidelijk over de ontwikkelrichting binnen deze businesscases. 
 
Wij hebben met de vaststelling van cultuurparticipatieplannen in het verleden uitgesproken dat 
cultuurparticipatie onderdeel blijft uitmaken van het cultuurbeleid. In de nieuwe subsidiesystematiek is 
daarom sprake van het stimuleren van cultuurparticipatie, te weten actieve deelname aan kunst en 
cultuur. 
 
4.2.2 Overzicht financiën4 
Onderdeel Subsidie 2012 Taakstelling Subsidie 2013 Subsidie 

2014 
Subsidie 
2015 

Subsidiebudgetten € PM € 0 € PM € PM € PM
 
Zoals vermeld is voor de muziekschool en de bibliotheek een apart beleidstraject in gang gezet. De 
betreffende budgetten zijn daarom niet opgenomen in het beschikbare subsidiebudget voor kunst en 
cultuur. Dit geldt tevens voor de bekostiging van de lokale omroep (€ 33.466,-). Bij de financiering van 
de lokale omroep houden wij rekening met de zorgplicht zoals genoemd in de Mediawet. 
 
4.2.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Wij willen het beschikbare budget verdelen over drie regelingen: 
• Cultuur- en erfgoedparticipatie 
• Cultuur- en erfgoedparticipatie voor jeugd t/m 23 jaar 
• Cultuureducatie 
 

                                                      
4 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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Hiermee ondersteunen we in de financiering van projecten en activiteiten ter bevordering van actieve 
deelname aan cultuur, muziek (vocaal/instrumentaal), dans, theater, beeldende kunst, literatuur, 
multimedia en cultuurhistorie. 
Tevens scheppen we door deelname aan de rijksregeling voor combinatiefuncties de voorwaarden 
voor het bevorderen van de samenwerking tussen cultuur, onderwijs en sport. Zie hiervoor verder het 
beleidsdomein sport. 
 
Doelgroepen  
Inwoners Stichtse Vecht  
Jeugd t/m 23 jaar 
 
4.3 Onderdeel Sport 
 
4.3.1 Beleidskaders en visie op het beleidsdomein 
Wij beschouwen sport als een maatschappelijk bindmiddel dat gezond leven, elkaar ontmoeten en 
samen plezier maken bevordert en ontplooiingsmogelijkheden biedt aan alle inwoners. Wij realiseren 
dit door een aantrekkelijk voorzieningenniveau met sportaccommodaties en een gevarieerd 
activiteitenaanbod voor de doelgroepen aan te bieden.  
 
Sport is in de Kadernota maatschappelijke heroverweging geclassificeerd als een sociale behoefte. 
Deze kwalificatie houdt in dat wij onze rol vooral zien als faciliteren en eventueel financieren voor 
bepaalde doelgroepen. Zelfredzaamheid, samenwerking en stimulering door burgers en organisaties 
is een belangrijk uitgangspunt. 
 
We vullen deze faciliterende rol in door te investeren in onze sportinfrastructuur: we regelen het 
onderhoud van onze gemeentelijke sportvoorzieningen, of dragen waar nodig bij aan het onderhoud 
(of exploitatie) van sportvoorzieningen die niet ons eigendom zijn. Ook stimuleren we samenwerking 
tussen onderwijs, cultuur en sport door deel te nemen aan de regeling combinatiefuncties. 
Contact en afstemming vindt plaats via de Sportraad.  
 
4.3.2 Overzicht financiën 5 
Onderdeel Subsidie 

2012 
Taakstelling* Subsidie 

2013 
Subsidie 
2014 

Subsidie 
2015 

Subsidies voor sport € 52.976 € 20.000* € 31.810 € 29.692 € 25.456 
* Deze taakstelling is niet specifiek benoemd, maar maakt onderdeel uit van de totale taakstelling van 
€ 100.000 die rust op het begrotingsonderdeel sportbevordering. 
 
4.3.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
 
Wij willen het budget inzetten voor de volgende regelingen: 
1. Aangepast sporten  
2. Sportgerelateerde activiteiten/ evenementen/ (school)toernooien  
3. Waar nodig ondersteuning aan de buitenzwembaden: we willen de buitenzwembaden in stand 
blijven houden, (in de kernen), vanwege hun functie als openbare sportvoorziening, buurtvoorziening 
en ontmoetingsplaats voor jong en oud.  
 
Bovenop dit budget is voor de combinatiefuncties/buurtsportcoach voor 2013 en verder € 224.400 
beschikbaar. Dit bedrag is de som van de subsidie-uitgaven van de voormalige gemeenten voor 
combinatiefuncties en extra financiële rijksmiddelen voor de uitbreiding van de regeling 
combinatiefuncties met buurtsportcoaches. Het betreft geoormerkt geld vanuit het rijk (decentralisatie-
uitkering), dat jaarlijks wordt uitgekeerd via het Gemeentefonds.  
 
Specifieke doelgroepen  
• Jeugd t/m 18 jaar 
• Inwoners met een geestelijke of lichamelijke beperking of mensen met een chronische ziekte  
 

                                                      
5 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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4.4 Onderdeel recreatie, toerisme en evenementen, volksfeesten en 
herdenkingen 

 
4.4.1 Visie en beleidskaders 
Wij willen de economische potentie van recreatie en toerisme in onze gemeente benutten om de 
lokale economie te versterken en lokaal ondernemerschap te stimuleren. Wij werken in dat verband 
samen met het Regionaal Bureau voor Toerisme Gooi & Vecht en met de regio binnen de twee 
recreatieschappen. De beide schappen zijn gemeenschappelijke regelingen en zij vallen daarom 
buiten deze subsidievisie. 
 
Het evenementenbeleid, vormt onderdeel van het overkoepelende beleid voor recreatie en toerisme.  
In dit nog te ontwikkelen beleid leggen wij vast welke soort evenementen wij willen laten plaatsvinden, 
zoals ook volksfeesten en herdenkingen.  
 
Wij hechten grote waarde aan de activiteiten in het kader van de lokale vieringen van nationale 
feestdagen Koninginnedag en 4/5 mei en wij willen die blijven subsidiëren. Niet alleen omdat deze 
diep geworteld zijn in de Nederlandse cultuur en historie, maar ook omdat ze de sociale cohesie in de 
samenleving versterken. De subsidiëring is gericht op het laten organiseren van activiteiten. Wij 
beschouwen de subsidiecriteria cofinanciering en cultureel ondernemerschap als belangrijke 
uitgangspunten.  
 
4.4.2 Overzicht financiën6 
Onderdeel Subsidies 

2012 
Taakstelling Subsidies 

2013 
Subsidies 
2014 

Subsidies 2015 

Totaal € 27.268,-. € 0 € 27.268,-. € 27.268,-. € 27.268,-.
 
Dit totaalbedrag is de som van de subsidie-uitgaven van de voormalige gemeenten op het gebied van 
Koninginnedag, 4 en 5 mei en Sinterklaas. Dit bedrag is nog exclusief het bedrag van € 3.645,- dat 
jaarlijks wordt uitgegeven voor hetzelfde doel, maar ten laste komt van de post representatie. 
 
4.5 Onderdeel cultureel erfgoed: monumenten, archeologie en cultuurhistorie 
 
4.5.1 Beleidskaders en visie op het beleidsdomein 
Ons rijke culturele erfgoed vormt een belangrijke verbindende factor binnen onze gemeente. Het 
behouden en versterken van het cultureel erfgoed levert een positieve bijdrage aan recreatie en 
toerisme, het vestigingsklimaat voor bedrijven en de woonomgeving.  
Wij willen alleen nog subsidies verstrekken voor de restauratie van gemeentelijke monumenten. De 
eigenaren van rijksmonumenten (waaronder de vijf molens) kunnen via de zogenoemde Brim-regeling 
subsidie ontvangen voor onderhoud.  
Er staan 83 officiële gemeentelijke monumenten in onze gemeente. Mogelijk wordt deze lijst nog 
aangevuld met meer objecten.  
Wij willen voor deze gemeentelijke monumenten subsidie verstrekken voor het (noodzakelijke) 
onderhoud en kleinschalige restauratie. Eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen voor 
grootschalige restauratie terecht bij het Prins Bernhard Cultuurfonds.  
 
Collectief lidmaatschap monumentenwacht 
Wij willen de eigenaren van gemeentelijke monumenten een collectief lidmaatschap van de 
monumentenwacht aanbieden. In combinatie met een subsidieregeling kunnen wij op die wijze, met 
de beschikbare middelen, een bijdrage leveren aan het behoud van ons culturele erfgoed. Het 
voordeel voor de eigenaar is dat hij voor een relatief laag bedrag een inspectierapport krijgt met 
daarop aangegeven de staat van onderhoud van zijn pand. Aan de hand van dat rapport kan hij 
gericht onderhoud plegen. De gemeente krijgt hiermee een beter overzicht in de algehele staat van 
onderhoud van de geïnspecteerde monumenten. 
 

                                                      
6 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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4.5.2 Overzicht financiën7 
Onderdeel Subsidies 

2012 
Taakstelling  Subsidies 

2013 
Subsidies 
2014 

Subsidies 
2015 

Totaal € 29.708  € 0 € 29.708  € 29.708  € 29.708  
 
4.5.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
Het budget wordt verdeeld over de volgende regelingen: 
Collectief abonnement monumenten (gefaseerde invoer in 4 jaar) 
Onderhoud en kleinschalige restauratie van gemeentelijke monumenten in Stichtse Vecht 
 
Doelgroep 
Eigenaren van gemeentelijke monumenten. 

                                                      
7 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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5 Programma 7 van de begroting: welzijn en zorg 
 
 
5.1 Inleiding 
Een zelfredzame samenleving, waarin individuen, groepen en organisaties zelf hun weg weten te 
vinden en waar nodig elkaar stimuleren en ondersteunen, is het uitgangspunt voor welzijn en zorg in 
onze gemeente. Alle inwoners van Stichtse Vecht, met of zonder een beperking, moeten kunnen 
meedoen in de maatschappij. Dit uitgangspunt komt voort uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo). Deze kaderwet is richtinggevend voor een samenhangend gemeentelijk beleid op het gebied 
van wonen, welzijn en zorg.  
Met welzijnsinterventies lossen we harde maatschappelijke problemen op die – als de problemen 
oplopen – hoge collectieve kosten met zich meebrengen. Het gaat hier om het oplossen van minder 
zichtbare problemen, zoals eenzaamheidsbestrijding of het helpen van vrouwen om in veiligheid te 
leven zonder angst voor geweld in een afhankelijkheidsrelatie. En om het oplossen van meer 
zichtbare problemen, zoals het voorkomen of beperken van schooluitval, beperken van overlast van 
hangjongeren, of het verminderen van verloedering van buurten en wijken.  
 
Op basis van het programma Welzijn en Zorg subsidieert de gemeente op dit moment een scala aan 
diensten (of koopt deze in) op alle negen prestatievelden van de Wmo. Dit loopt uiteen van individuele 
Wmo-voorzieningen en het stimuleren van vrijwillige inzet en het ondersteunen van mantelzorgers tot 
het zorg dragen voor een aanbod van professioneel algemeen maatschappelijk werk en het 
bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. 
De individuele Wmo-voorzieningen blijven hier buiten beschouwing. Deze worden voor 100% op basis 
van inkoop verstrekt. De ondersteuning en hulp voor jeugdigen en hun opvoeders komen hier 
evenmin aan bod, deze zijn opgenomen in programma 4 (onderdeel ‘Centrum voor jeugd en gezin’). 
 
5.2 Onderdeel Welzijn en Zorg 
 
5.2.1 Visie en beleidskaders 
Eigen Kracht is leidend 
De gemeente zet in op versterking van de ‘samenredzaamheid’ van de lokale gemeenschap, op 
versterking van de ‘civil society’, zodat deze vitaal en veerkrachtig blijft. Op het terrein van welzijn en 
zorg willen we van de dure en vaak ‘ontmoedigende’ achterkant van de keten, naar de vóórkant, daar 
waar individuen en de verbanden waarin ze leven van nieuwe brandstof voorzien dienen te worden 
om vragen en problemen zoveel mogelijk op eigen kracht op te lossen. Mantelzorgers en vrijwilligers 
spelen daarin een belangrijke rol. Een verschuiving naar de voorkant is niet alleen en zozeer 
financieel besparend, het is een waarde op zich om zich aandienende problemen zoveel mogelijk op 
eigen kracht en ‘dicht bij huis’, in de eigen leefwereld op te lossen. Dat geeft energie, dat betekent het 
stapelen van kracht op kracht, dat geeft trots. Daar waar de eigen kracht in aanzet achterblijft, daar 
waar de problemen van uiteenlopende aard zich veelal hebben opgestapeld, blijft het mobiliseren en 
versterken van die eigen kracht leidend, maar is er meer en intensiever ondersteuning noodzakelijk 
(vaak ook langduriger) met steviger coördinatie voor een sluitende aanpak. Voor die groep wil de 
gemeente een vangnet bieden, waarbij ook hier geldt dat dit vangnet toch vooral een springplank 
moet zijn. 
 
Perspectief: gebiedsgericht werken met als ‘voertuig’ de sociale wijkteams. 
Voor het toekomstige aanbod van welzijnsdiensten in onze gemeente dient de toekomstige wijze van 
organiseren in het sociale domein als ‘stip op de horizon’. De zelfredzaamheid van de lokale 
gemeenschap staat voorop, en de zorg en ondersteuning worden ‘dicht bij huis’, buurt- of wijkgericht 
geboden en georganiseerd.  
Het voertuig daarvoor wordt een nader te bepalen, gebiedsgerichte organisatiewijze. 8 
 

                                                      
8 Van der Lans en de Boer geven in het RMO-essay Burgerkracht een voorbeeld van een dergelijke 
wijksgewijze organisatievorm, de ‘sociale wijkteams’. Een dergelijk team vormt als het ware de 
toegang, het beweeglijke, levende, ene ‘loket’ waar de burger met zijn of haar vraag m.b.t. 
ondersteuning terecht kan, voor zover die vraag al niet eerder, in het eigen netwerk of in de lokale 
gemeenschap adequaat ‘afgevangen’ wordt. 
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Voor het subsidiebeleid Nieuwe Stijl heeft een dergelijke nieuwe vorm van organiseren in het sociale 
domein (de ‘stip op de horizon’) uiteindelijk vérstrekkende consequenties. Een belangrijk deel van de 
subsidie die op dit moment op voorhand en aanbodgericht naar instellingen gaat (van welzijn tot 
maatschappelijk werk), zal straks ‘meekantelen’ naar de inrichting van ‘sociale wijkteams’ en de 
daaraan verbonden werkbudgetten, waarbij op geleide van de vraag van een burger zonodig diensten 
worden ingekocht.  
 
5.2.2 Overzicht financiën9 
In onderstaande budgetten gaat het om diensten op het vlak van welzijn en zorg die zowel via een 
subsidie- als een inkooprelatie worden gefinancierd. In het licht van bovengeschetste gebiedsgerichte 
‘kanteling’ in het sociale domein zal nader worden bezien waar het de voorkeur verdient om te 
financieren via subsidie dan wel inkoop. 
Het overzicht is overgenomen uit de door de raad vastgestelde meerjarenbegroting in het kader van 
de strategische heroverweging. Hierin zijn de besparingstaakstellingen verwerkt.  
 
Onderdeel Subsidie 2012 Taakstelling Subsidie 

2013 
Subsidie 
2014 

Subsidie 
2015 

welzijn en zorg € 2.091.641 € 255.000 € 1.854.822 € 1.860.953 € 1.830.953 
 
De bedragen hebben betrekking op diensten op het vlak van welzijn en zorg die zowel via een 
subsidie- als inkooprelatie worden gefinancierd door de gemeente. 
Een uitsplitsing naar inkoop resp. subsidie is voor 2012 mogelijk, maar is voor de komende jaren op 
dit moment lastig. Grote operaties als de Transities en Welzijn Nieuwe Stijl, met ongetwijfeld een 
versterkte koers op gebiedsgericht werken, zullen mogelijk leiden tot een andere verhouding tussen 
wat we inkopen resp. subsidiëren. De komende vier jaar zal immers het lokale landschap in het 
sociale domein met het jaar verder veranderen.  
Voor de goede orde: dat de berekening ‘2012 minus taakstelling’ niet precies het bedrag voor 2013 
oplevert, heeft te maken met het feit dat er in de meerjarenbegroting bij enkele budgetten een bedrag. 
is toegevoegd, voortvloeiend uit het collegeprogramma. 
 
5.2.3 Uitgangspunten en doelstellingen gewenste subsidiesituatie  
We formuleren de volgende uitgangspunten voor het onderdeel welzijn en zorg in het nieuwe 
Subsidieprogramma, alles onder het motto ‘Eigen Kracht’: 

1. Met de meeste mensen gaat het goed (motto:’Doet u het vooral zelf’). 
2. Versterking zelf- of samenredzaamheid, versterking eigen kracht. 
3. We willen naar de vóórkant in de keten, naar een versterking van de ‘civil society’, waarbij een 

goede verbinding tussen formele en informele zorg een vereiste is. 
4. De leefwereld van de burger is leidend (‘geen vraag, geen aanbod’). 
5. Is er geen sprake van een vraag, maar wordt wél een dreigende opeenstapeling en escalatie 

van problemen gesignaleerd, dan luidt het parool ‘er op af!. 
6. Ondersteuning wordt ‘dicht bij huis’, nabij geboden, met als grondslag ‘één huishouden, één 

plan’. 
7. Ondersteuning ‘dicht bij huis’ impliceert ruimte bieden voor (front)professionals samen met 

vrijwillige inzet. 
8. Ondersteuning ‘dicht bij huis’ impliceert een – nader te bepalen – gebiedsgerichte (buurt- of 

wijkgerichte) vorm van organiseren. 
9. De rol van de gemeente: verbindend, regisserend, initiërend, faciliterend. 
10. ‘Eigen kracht’ geldt niet alleen voor de burger, maar geldt ook voor (vrijwilligers)organisaties. 

Een duurzame partner voor de gemeente is die (professionele) organisatie die zichzelf op 
onderdelen voortdurend overbodig maakt door een verschuiving naar de (vrijwillige) vóórkant.  

 
Drieslag: herordening speelveld welzijn en zorg 
 
De Subsidiëring/Inkoop nieuwe stijl stoelt op een herordening (drieslag) van het speelveld welzijn en 
zorg, uitgaande van een gebiedsgerichte benadering (sociale wijkteams): 

0e lijn: versterking ‘civil society’ / voorliggende voorzieningen & initiatieven 
a. Infrastructuur vrijwillige inzet 

                                                      
9 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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b. Flankerende collectieve welzijnsarrangementen: ontmoeting, activering, signalering 
c. Op preventie gerichte informatie/voorlichting  
d. Vrijwillige inzet t.b.v. individuele en collectieve maatschappelijke ondersteuning  
e. Stimuleringsbudget t.b.v. nieuwe initiatieven ter versterking van de ‘civil society’ 

1e lijn: professionele ondersteuning en coördinatie (AMW, welzijnsdiensten) 
f. Maatschappelijk werk (incl. Slachtofferhulp en hulp bij discriminatie) 
g. Individuele welzijnsdiensten  

2e lijn: (geïndiceerde) zorg voor de meest kwetsbaren / multiproblem-situaties  
h. Maatschappelijk werk t.b.v. zorgmijders 
i. Zorg & overlast / coördinatie multiproblematiek 
j. Huiselijk geweld / tijdelijk huisverbod 

Overige Welzijn & Zorg 
- Belangenbehartiging & beleidsadvisering 

o overkoepelend: Wmo-adviesraad 
o daaronder/daaraan gelinkt met eigenstandige positie: Seniorenraad, 

Gehandicaptenplatform, ouderenbonden 
- Etnische zelforganisaties 

Deze organisaties worden op dit moment nog categoriaal gesubsidieerd. 
Gedragslijn met het oog op subsidiëring nieuwe stijl: geen (categoriale) subsidieverlening meer op 
basis van etniciteit; wel op basis van andere criteria, indien van toepassing (zoals de zorg voor 
kwetsbare inwoners of de organisatie van bijzondere (culturele) evenementen). 
 
5.3 Onderdeel wijk- en dorpshuizen 
 
5.3.1 Algemeen 
Aan de wijk- en dorpshuizen wordt een totaalbedrag van € 249.388 besteed. Op dit moment vindt een 
onderzoek plaats naar de gewenste uitgangspunten voor de toekomstige bekostiging van zowel de 
accommodaties als de activiteiten die daarin plaatsvinden. Daarnaast worden de bestaande afspraken 
in overeenkomsten en contracten in kaart gebracht. Deze inventarisatie is de eerste helft van 2012 
afgerond. Wij willen op een verantwoorde wijze komen tot algemeen geldende criteria voor wijk- en 
dorpshuizen binnen de gemeente. 
 
5.3.2 Overzicht financiën10 
Onderdeel Subsidie 

2012 
Taakstelling Subsidie 

2013 
Subsidie 
2014 

Subsidie 
2015 

Budget wijk- en 
dorpshuizen 

€ 241.094 € 45.000 € 196.094 € 196.094 € 196.094 

 

                                                      
10 In het overzicht financiën staan de beschikbare Euro’s onder voorbehoud vermeld. Zie het kopje 
“Subsidiebudgetten” onder de Leeswijzer. 
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