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1 Voorwoord 
 
Onze missie 
We willen graag een gemeente zijn waar het prettig wonen is met vitale voorzieningen en met een 
vitale samenleving die in staat is om voor zichzelf en voor elkaar te zorgen. Inwoners kunnen zelf en 
met elkaar activiteiten ondernemen, informatie en kennis vinden, bijdragen aan ondersteuning van 
andere inwoners die bepaalde dingen zelf niet kunnen en elkaar spontaan ontmoeten bij bepaalde 
voorzieningen of evenementen. 
De zelfredzaamheid en vitaliteit van de samenleving weerspiegelt in vitale voorzieningen en in een 
overheid die steeds meer stappen terug kan doen. Dat ‘loslaten’ komt tot uitdrukking in minder 
financiële bijdragen, meer vertrouwen en minder regels. De slag naar minder financiële bijdragen en 
minder bemoeienis bij de bedrijfsvoering hebben we tijdens de duur van de vorige subsidievisie al 
bewerkstelligd. In dit subsidiebeleid proberen we de invloed van onszelf verder terug te dringen en dat 
van onze inwoners te vergroten door : 

- Hen uitdrukkelijk te laten betrekken door organisaties bij de evaluatie tot verbetering van 
bestaande voorzieningen en activiteiten. 

- Naast de bestaande voorzieningen en activiteiten budgettaire mogelijkheden te bieden voor 
nieuwe ideeën en activiteiten (Stimuleringsbudgetten).  

 
Verschillende instrumenten 
Voor het realiseren van onze missie staan de gemeente verschillende middelen ter beschikking. 
Slechts een daarvan is financiële middelen. Financiële middelen kunnen worden ingezet door inkoop 
(en aanbesteden). In deze beleidsnota gaat het echter om subsidies. Wat een subsidie precies is, is in 
art. 4:21 lid 1 AWB nadrukkelijk bepaald: 'Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële 
middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, 
anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'. Alle financiële 
verstrekkingen die aan bovenstaande criteria voldoen, vallen onder de Subsidietitel. 
 
Aanbevelingen rekenkamercommissie 
De rekenkamercommissie heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de prestaties en doeltreffendheid 
van onze subsidies. Via dit nieuwe subsidiebeleid volgen we de aanbevelingen van de 
rekenkamercommissie op die ervoor moeten zorgen dat onze subsidies doeltreffend worden ingezet 
en goed geëvalueerd kunnen worden. Deze aanbevelingen zijn: 

1. Formuleer concrete en meetbare beleidsdoelen en prestaties. 
Om te kunnen sturen moet de gemeente weten waar ze staat en waar ze heen wil. Dat betekent dat 
het zaak is de doelstellingen die gelden voor de verschillende onderdelen van het subsidieprogramma 
concreet en meetbaar te gaan formuleren. Dat geeft richting en focus en maakt het mogelijk om na te 
gaan wat het effect van de subsidie en het gemeentelijk (subsidie) beleid is. Werken met prestatie-
indicatoren is niet eenvoudig. Het vergt dat de gemeente goed nagaat wat zij echt wil weten over wat 
er met de subsidie bereikt wordt(output) in relatie tot de beleidsdoelen, hoe dit het beste gemeten kan 
worden en of het niet leidt tot ongewilde neveneffecten. Bovendien is het belangrijk om ten aanzien 
van de verantwoording aan te geven dat de prestatie-indicatoren niet op zichzelf kunnen staan. Het 
verhaal erbij is minstens zo belangrijk. 

2. Voer periodiek evaluaties uit naar de doeltreffendheid van subsidies en de effecten ervan. 
Het verdient aanbeveling dit wetsartikel over te nemen in de Algemene subsidieverordening van de 
gemeente. Voor de uitvoering is het college verantwoordelijk.   

3. Laat de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terugkomen in de P&C-cyclus.  
4. Zet in de beschikkingen de beoogde prestaties concreet op een rij.  

Neem het overzicht van effecten, resultaten en activiteiten of prestaties over in de beschikking. 
5. Hou een vinger aan de pols bij subsidies die direct worden vastgesteld. 

Het lijkt de rekenkamercommissie raadzaam wanneer de gemeente zich er – op een lichte manier – 
van vergewist dat de subsidiemiddelen ook voor deze groep subsidies goed besteed worden. Dit kan 
bijvoorbeeld door het houden van steekproeven. 

Door het monitoren van maatschappelijke ontwikkelingen (effecten) krijgen wij een indicatie of onze 
inspanningen, bijdragen aan de realisatie van ons beleid. Daarbij moet wel de volgende kanttekening 

3 
 



worden gemaakt. Het leggen van directe causale verbanden tussen onze inspanningen en de 
maatschappelijke effecten waar we op willen sturen, is en blijft moeilijk. Dit komt omdat de invloed van 
de gemeente op deze effecten relatief beperkt is. Er zijn altijd andere (maatschappelijke) invloeden die 
het beeld vertroebelen. Een positieve of negatieve ontwikkeling kan dus het resultaat zijn van 
succesvol of falend gemeentelijk beleid, maar ook van exogene factoren of een combinatie van 
beiden. 

Nulmeting 
In dit nieuwe beleid zijn de gewenste beleidseffecten smart geformuleerd met aantallen. Deze 
aantallen zijn echter pas realistisch wanneer er een nulmeting is uitgevoerd. 
 
Sturen versus loslaten: Deregulering 
Om te ontkomen aan de contradictie tussen sturen (meten) en loslaten (vertrouwen), volgen we het 
advies van de RMO voor een nieuw sturingsconcept: kaderstelling en horizontalisering.  

1) Kaderstelling: De overheid stuurt met enkele kernregels die enerzijds ruimte bieden aan 
instellingen, professionals en burgers maar anderzijds streng worden bewaakt. In dit 
subsidiebeleid hanteren wij enkele kaderstellende regels. 

2) Horizontalisering houdt in dat instellingen die meer vrij worden gelaten zich meer gaan richten 
op het afleggen van verantwoording aan inwoners en zich oriënteren op de behoefte van deze 
inwoners.  

 
Dialooggesprekken 
Binnen het sociaal domein is ervaring opgedaan met dialooggesprekken. Dat gaan wij ook doen met 
de grote aanbieders en met enkele kleinere aanbieders. We willen nagaan welke prestatie-indicatoren 
aanbieders mogelijk al gebruiken voor horizontale en verticale verantwoording en waar nodig willen 
we om aanvulling vragen. Meten is geen doel op zich, maar altijd gericht op het behalen van het 
maatschappelijk effect. Het gesprek hierover is gericht om de relatie te verbeteren en het inzicht in de 
betekenis van cijfers te vergroten. 
 
  

2 Inleiding 
 
Regie van inwoners en middenveld 
Inwoners willen regie over hun eigen leven. Al bij onze geboorte hebben wij een oerdrift om 
onafhankelijk en zelfredzaam te zijn/worden. Iedereen heeft een waardevol talent om een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. Het zelforganiserend vermogen van inwoners en organisaties is groot. 
Jos van der Lans en Nico de Boer noemen dit burgerkracht: de vermogens van burgers om 
verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven, voor dat van anderen en voor de kwaliteit van de 
samenleving als geheel.  
Door de technologische hulpmiddelen is er een netwerksamenleving ontstaan waarbij mensen elkaar 
sneller weten te vinden. Daardoor is de driehoeksrelatie tussen overheid, inwoners en middenveld 
veranderd. Daarnaast maakt de dreigende onbetaalbaarheid van de verzorgingsstaat dat de overheid 
moet bepalen op welke terreinen ze een rol moet spelen en waar inwoners en het middenveld het 
beter kunnen. 
 
Gemeentelijk vangnet 
Daar waar individuele inwoners zelf of met behulp van de algemeen toegankelijke basisvoorzieningen 
en de informele netwerken er niet uit komen, is de gemeente vangnet. 
Door inwonersgroepen wordt samenwerking met de gemeente op prijs gesteld wanneer aanvullende 
ondersteuning nodig is op wat men zelf al kan. Soms willen ze gefaciliteerd worden of zijn aanvullende 
(bijvoorbeeld financiële) voorwaarden nodig. De gemeente wil vanuit haar gezichtspunt graag 
aanvullend zijn op die initiatieven die bijdragen aan het realiseren van gemeentelijke ambities. 
Ambities op een vitale en zelfredzame samenleving in het algemeen en ambities op specifieke 
deelaspecten daarvan in het bijzonder (cultuur, sport, gezondheid etc). 
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Subsidies worden verstrekt om de sociale infrastructuur in stand te houden of te verbeteren. De 
laatste jaren is er al een slag gemaakt naar zelfredzame en ondernemende organisaties. De 
gemeente participeert alleen nog deels in de exploitatie waar dit strikt noodzakelijk is. 
 
Leeswijzer  
De hoofdstukken 3 tot en met 8 zijn algemene hoofdstukken die inzicht, dan wel relevante 
achtergrondinformatie geven voor het lezen en begrijpen van de daaropvolgende specifieke 
hoofdstukken inclusief de algemene eisen. De hoofdstukken 9 tot en met 12 beschrijven wat inwoners 
en organisaties moeten weten om te zien of ze voor subsidie in aanmerking kunnen komen. De 
procedurele eisen voor het aanvragen van subsidie zijn te vinden in de subsidieverordening. De geel 
gearceerde getallen zijn indicatief Enerzijds zijn dit streefgetallen waarover de nulmeting nog uitsluitsel 
moet geven. Anderzijds zijn dit bedragen die na vaststelling van de begroting definitief worden. 
 
 

3 Missie voor subsidieverlening 
 
Onze missie voor subsidieverlening:  
Een vitale en zelfredzame samenleving waar alle inwoners in Stichtse Vecht in hun eigen kern en 
passend bij hun behoefte kunnen deelnemen aan verschillende soorten elkaar aanvullende activiteiten 
en voorzieningen en ook invloed kunnen uitoefenen op de kwaliteit ervan.  

 
- Vitaal betekent hierbij: ‘veerkrachtig, harmonieus, energiek en levenslustig’. 
- Zelfredzaamheid betekent ‘het in staat zijn om voor jezelf te zorgen of, wanneer dat niet 

mogelijk is, een ander om hulp te vragen.’ De zelfredzame samenleving is daarbij de 
samenleving die deze hulp ook biedt. 

 
Bij dit droombeeld past dat er wordt uitgegaan van het perspectief van de inwoners. De behoefte van 
inwoners is leidend voor de voorzieningen die er zijn en inwoners kunnen er ook invloed op hebben. 
 
Effectindicator van deze missie: 

- Waardering van inwoners voor de voorzieningen in de wijken en kernen 
- Match tussen vraag en aanbod van voorzieningen 

 
 

4 Visie 
 
Met de drie decentralisaties hebben we per 1 januari 2015 nieuwe taken gekregen zoals de algehele 
ondersteuning van en een vangnettaak voor onze kwetsbare inwoners. Deze taken moeten we met 
minder middelen uitvoeren. We vinden het vanuit deze verantwoordelijkheid zowel inhoudelijk als 
financieel van groot belang dat de balans zoveel mogelijk kan worden verschoven van ‘dure 
maatwerkoplossingen’ naar meer goedkope en voor iedereen toegankelijke basisvoorzieningen (een 
stevige basisinfrastructuur). Het hebben van een groot aantal vaste, maar wel verschillende soorten 
elkaar aanvullende voorzieningen en activiteiten in onze gemeente draagt bij aan de vitaliteit, 
tevredenheid en zelfredzaamheid van onze samenleving.  
 
We zien daarbij vier verschillende categorieën van activiteiten/voorzieningen die ieder op een ander 
niveau bijdragen aan de vitaliteit en zelfredzaamheid van onze samenleving:  

1. Activiteiten en voorzieningen om kennis en informatie op te doen; 
2. Activiteiten en voorzieningen om  competenties en ervaringen op te doen; 
3. Activiteiten en voorzieningen om informele ondersteuningsnetwerken en vangnetfuncties te 

bevorderen of te behouden; 
4. Activiteiten en voorzieningen die ontmoeting bevorderen. 

 
Met deze vier categorieën vereenvoudigen we het subsidiebeleid. Maar belangrijker nog: door deze 
categorieën te kiezen, ontschotten we en bevorderen we samenwerking tussen partners in 
beleidsvelden om beleidsdoelen te realiseren.  
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5 Beleidstheorie 
 
Deze vier categorieën activiteiten dragen bij aan onze missie. De volgende theorie ligt daaraan ten 
grondslag. Wij zien een causaal verband tussen het verstrekken van subsidies, de uitvoering van 
bepaalde activiteiten en voorzieningen (outcome van voorzieningen en activiteiten) en het bevorderen 
van een vitale, tevreden en zelfredzame samenleving (het maatschappelijk effect). Zo’n vitale, 
tevreden en zelfredzame samenleving wordt bevorderd door met het aantal en de kwaliteit van de 
activiteiten en voorzieningen die: 

1. het kennis- en informatieniveau dat nodig is om als inwoners vitaal en zelfredzaam op te 
groeien, een gezin te stichten en/of oud te worden, aan te sluiten bij de behoefte van deze 
inwoners. 

2. de mogelijkheid bieden voor inwoners in Stichtse Vecht om hun motorische, creatieve, 
spirituele en sociale competenties en ervaringen te vergroten, aan te sluiten bij de behoefte 
van deze inwoners. 

3. de mogelijkheden tot het bieden van hulp door informele ondersteuningsnetwerken en door 
algemeen toegankelijke vangnetvoorzieningen tijdens de hulpbehoevendheid van inwoners in 
Stichtse Vecht, te vergroten. 

4. sociale en recreatieve doelen en competenties dienen de mogelijkheden tot ontmoetingen 
tussen inwoners te vergroten. 
 

Financiële zelfredzaamheid 
We helpen door middel van subsidie bij het creëren van financiële randvoorwaarden waarbinnen 
groepen inwoners hun individuele en maatschappelijke zelfredzaamheid vorm kunnen geven. We zijn 
echter niet de enige partner die dit kan. Daarom participeren we pas in de exploitatie op het moment 
dat andere partners dat niet kunnen en wanneer het bovendien past binnen ons beleid. 
 
Basisinfrastructuur 
We willen een goede basisinfrastructuur in stand houden en bevorderen, passend bij de behoefte en 
de toegenomen mogelijkheden en zelfredzaamheid van inwoners en instellingen. Welke 
voorzieningen en activiteiten wij tot onze basisinfrastructuur rekenen, leggen wij vast in de 
hoofdstukken die volgen. Daarbij moeten deze basisvoorzieningen wel blijven inspelen op de behoefte 
van hun doelgroep. Dat betekent dat we van onze aanbieders verwachten dat ze voeling houden met 
hun doelgroep en daar jaarlijks op blijven inspelen, ook door te blijven samenwerken tussen 
beleidsvelden. Bij voorzieningen en activiteiten die niet meer passen bij de behoefte van onze 
inwoners zullen we niet meer participeren in de exploitatie. 
 
Invloed van inwoners op nieuwe voorzieningen/activiteiten 
Omdat de inwoners zelf het beste weten aan welke activiteiten nog behoefte is om de 
zelfredzaamheid van inwoners en van de samenleving vorm te geven, stellen wij,  naast budgetten 
voor de ‘vaste’ voorzieningen en activiteiten, stimuleringsbudgetten beschikbaar. Dit zijn budgetten 
waarvoor alleen een doelgroep of doel beschreven is. De inwoners kunnen zelf met ideeën komen 
voor invulling binnen dat doel of ten behoeve van die doelgroep. 
  
 
 

6 Vier categorieën activiteiten en 
voorzieningen 

 
6.1 Vier categorieën 
Om het subsidiebeleid te vereenvoudigen, hanteren we een indeling in vier categorieën. Deze 
relateren we aan onze missie. 

 
Categorie 1. Kennis en informatie 
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Inwoners kunnen kennis en informatie vergaren en zo hun zelfredzaamheid vergroten. 
  

 
Categorie 2. Competenties en ervaringen 
Inwoners kunnen motorische, recreatieve, spirituele en sociale ervaringen en competenties 
opdoen en zo hun vitaliteit en zelfredzaamheid vergroten. 
 
Categorie 3 Informele ondersteuningsnetwerken 
Er zijn activiteiten en voorzieningen in Stichtse Vecht die gericht zijn op de versterking van 
informele ondersteuningsnetwerken en vangnetvoorzieningen en zo kunnen inwoners die hulp 
nodig hebben hun zelfredzaamheid vergroten. 
 
Categorie 4 Ontmoeting 
Er zijn plaatsen en evenementen waarbij er mogelijkheden zijn tot ontmoetingen tussen 
inwoners in Stichtse Vecht  
 
 

6.2 Basisvoorzieningen en invloed inwoners via stimuleringsbudgetten 
 
Basisinfrastructuur 
Per categorie onderscheiden we voorzieningen en activiteiten die we willen behouden als vaste 
voorzieningen en activiteiten (onze basisinfrastructuur).  
 
Invulling besteding door inwoners 
Daarnaast willen we inwoners de kans geven om op basis van behoefte uit de samenleving met 
initiatieven te komen voor aanvullende activiteiten en voorzieningen. Hiervoor hebben we per 
categorie ook stimuleringsbudgetten. Per categorie onderscheiden we voorzieningen en activiteiten 
van verschillende beleidsvelden zoals sport, cultuur, onderwijs, recreatie etc.  
 
 

7 Subsidieplafonds per categorie 
 
Per categorie wordt jaarlijks een subsidieplafond vastgesteld. Deze plafonds zijn afhankelijk van de 
financiële kaders die de raad bij de begroting heeft gesteld.  
Daarnaast wordt er per voorziening of stimuleringsbudget een subsidieplafond ingesteld, zodat de 
huidige voorzieningen  weten wat ze maximaal kunnen ontvangen. Deze zullen na de 
begrotingsvaststelling worden toegevoegd in een bijlage. 
 
 

8 Subsidievoorwaarden 
 
We willen zo veel mogelijk ruimte geven aan de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en het 
vermogen van inwoners om in te schatten wat nodig is. Ook geven we ruimte aan maatwerk. We 
vertrouwen er op dat de gemeente alleen gevraagd wordt als partner in de exploitatie als de inwoners 
geen andere opties hebben kunnen vinden. Daarom willen we zo min mogelijk voorwaarden stellen 
aan onze financiële bijdragen. Vanzelfsprekend is wel een aantal inhoudelijke criteria noodzakelijk om 
maatwerksubsidie te kunnen motiveren. Naast de procedurele voorschriften die in de 
subsidieverordening staan, hanteren we de volgende afwegingscriteria: 

- De activiteit is aanvullend aan de bestaande activiteiten/voorzieningen; 
- De activiteit sluit kwalitatief en kwantitatief aan bij de behoefte van onze inwoners; 
- De activiteit is duurzaam en/of innovatief; 
- Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het te verwachten 

bereik van de activiteit; 
- Er is een redelijke verhouding tussen eigen financiering (externe fondsen, sponsoring en/of 

eigen bijdagen), de omvang van het project en het aangevraagde subsidiebedrag. De 
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gemeentelijke subsidie mag niet de enige bron van inkomsten zijn voor een activiteit. Wij 
beschouwen eigen financiering als basisuitgangspunt; 

- Sponsoring in natura (bijvoorbeeld via deelname aan de Beursvloer Stichtse Vecht en in de 
vorm van hulp, diensten of korting op bepaalde producenten) telt ook mee en dient zo 
nauwkeurig mogelijk in kaart gebracht te worden, omdat het doel is om projecten te 
organiseren waar veel lokaal draagvlak voor is;  

- Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het aantal keren 
dat de activiteit toegankelijk is; 

- We gaan uit van multifunctioneel accommodatiegebruik (ruimte volgt activiteit), waarbij 
(initiatieven tot) samenwerking met relevante partners in het gebied plaats vindt. 

- Er is een redelijke spreiding van gelijksoortige activiteiten en voorzieningen over de gemeente; 
- De activiteit is laagdrempelig toegankelijk voor iedereen; 
- De aanvrager besteedt expliciet aandacht aan vroegsignalering van risicosignalen.  
- De activiteit vindt plaats ten behoeve van inwoners van Stichtse Vecht; 
- De activiteit voldoet aan geldende wet- en regelgeving (ook gemeentelijke verordeningen); 

 
 Het stimuleringsbudget hanteert de volgende voorwaarden: 

1. ‘Voor inwoners en door inwoners’; 
2. Het gaat om initiatieven die beogen om op alle domeinen duurzaam en ondernemend de 

eigen krachten samenredzaamheid te versterken; 
3. Initiatieven zijn aanvullend aan de basisinfrastructuur, voegen er iets nieuws aan toe; 
4. Bijdragen uit dit budget vormen een aanjaagpremie, een stimuleringsbijdrage, een startimpuls 

om de eerste kosten om het nieuwe initiatief op de kaart te zetten mede te dekken. Bestaande 
initiatieven of voorzieningen komen niet in aanmerking; 

Bovendien geldt bij de stimuleringsbudgetten dat deze het gehele jaar aangevraagd kunnen worden. 
Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt. Op 1 oktober wordt het geld dat nog 
beschikbaar is echter ook ingezet voor subsidieverzoeken die binnen komen voor de andere 
categorieën.
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9 Kennis en informatie 
 
 
9.1 Subsidieplafond 
Voor deze categorie is in totaal een subsidieplafond van indicatief  € 1.977.995 beschikbaar. 
 
 
9.2 Beleidsdoel/outcome 
Voor voorzieningen en activiteiten waarbij informatie en kennis wordt overgedragen, hebben wij het 
volgende beleidsdoel: 
Het kennis- en informatieniveau op het gebied van opvoeden, opgroeien, wonen, welzijn, 
(vrijwilligers)werk, inkomen, gezondheid, onderwijs en leerplicht van minimaal indicatief 300 huishoudens 
in Stichtse Vecht is jaarlijks vergroot door het bij de behoefte passend gesubsidieerde aanbod van 
deze categorie.  
 
Resultaatindicator 

- Klanttevredenheid  over de geleverde informatie en de wijze waarop het geleverd is 
- Aantal bezoekers van het aanbod. 

 
 
9.3 Basisinfrastructuur kennis en informatie 
Wij waarderen de basisvoorziening en basisactiviteiten die wij op dit moment hebben op het gebied 
van kennis en informatie. We zijn ervan overtuigd dat deze bijdragen aan ons beleidsdoel, zolang de 
aanbieders hun aanbod blijven aanpassen aan actuele ontwikkelingen en behoeften op dit gebied.  
Voor bovengenoemde basisinfrastructuur is ons subsidieplafond maximaal indicatief € 1.881.995. We 
willen de volgende voorzieningen en activiteiten behouden: 
 

• Voorzieningen voor informatie/advies in het sociale domein 
We beogen een goede (preventieve) informatievoorziening met als doel het bevorderen van een 
gezonde leefstijl en de zelfredzaamheid. Daarnaast wordt invulling gegeven aan activiteiten die 
inwoners de weg wijzen en bekend maken met mogelijkheden van ondersteuning. Het betreft hier 
activiteiten als seniorenvoorlichting, welzijnsadvisering en, laagdremplege juridische advisering, 
en informatie & advies t.b.v. specifieke kwetsbare groepen.  
Partners: 

- Welzijn Stichtse Vecht 
- Rechtswinkel  
- Platform Gehandicapten Stichtse Vecht 
- Seniorenraad Stichtse Vecht 
- Senioren Computer Café 

 
• Preventieve jeugdhulp en opvoedondersteuning 
Deze voorzieningen en activiteiten zijn er op gericht kennis en informatie over te dragen over het 
voorkomen van gezondheidsklachten, over opvoedondersteuning etc. 
We zetten in op versterking van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) als basisvoorziening in het 
voorveld. De JGZ dient stevig aanwezig te zijn op de scholen, omdat deze worden gezien als 
vindplaats voor problemen van jeugdigen. De benodigde jeugdhulp en opvoedondersteuning  
wordt vroegtijdig  ingezet. Door ouders te betrekken in het aanbod  kan tevens gewerkt worden 
aan het vergroten van de zelfredzaamheid van het gezin en het voorkomen van verergering van 
de problematiek.   

 
• Peuteropvang en VVE-arrangementen 
VVE-programma’s brengen kinderen met een te verwachten taalachterstand (veroorzaakt door 
risicofactoren) extra kennis van de Nederlandse taal bij. Hierdoor krijgen kinderen een goede start 
voor het basisonderwijs en zo wordt uitval van onderwijs voorkomen.  
Het VVE-arrangement is er vier dagdelen per week en bedoeld voor risicokinderen vanaf drie jaar: 
peuters met een doelgroepdefinitie (zie VVE-bijlage). Dit wordt geboden op een van de 
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peuterspeelzalen en kinderopvangorganisaties die werken met een VVE-programma en waarvan 
de leidsters een opleiding hebben gevolgd of momenteel volgen die voldoet aan de criteria die zij 
aangegeven door het Nederlands Jeugd Instituut en de onderwijsinspectie. 

 
• Bibliotheek 
Een bibliotheekvoorziening zet in op taalbevordering en informatievoorziening over allerlei 
thema’s, op samenwerking met scholen in de vorm van bibliotheek op school, boekenpret, 
boekstart, bibliotheek voor bedrijven. Daarnaast zijn er computers zodat mensen informatie 
kunnen opzoeken. Elke inwoner heeft recht op het meedoen in de maatschappij en een leven lang 
leren en lezen zo dicht mogelijk bij huis. Wij financieren een basispakket. Voor alle 
activiteiten/projecten moet er cofinanciering gezocht worden.  

 
• Monumenten en kastelen met museale functie 
Onze monumenten en kastelen met museale functie dragen bij aan kennis over de geschiedenis 
van dit gebied. Daarmee wordt bovendien een bepaalde trots en verbondenheid met het gebied 
en andere inwoners gegenereerd.  
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 aan onze woonomgeving, kortom aan een vitale 
samenleving. 

 
• Ontwikkelingssamenwerking  
De activiteiten ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking dragen bij aan de kennis en 
bewustwording van de inwoners van Stichtse Vecht ten aanzien van problematiek in 
ontwikkelingslanden. Er worden projecten georganiseerd ter ondersteuning van 
ontwikkelingslanden. 

 
• EHBO-verenigingen 
Het verzorgen van EHBO-cursussen en andere activiteiten.  

 
 
9.4 Stimuleringsbudgetten kennis en informatie  
Naast de basisvoorzieningen die we willen behouden en blijven ontwikkelen, willen we ook inwoners 
de mogelijkheid geven om met initiatieven te komen. 
 

• Budget Lokaal Educatieve Agenda € 86.000 
Dit budget wordt door samenwerkingspartners van het onderwijs ingezet ten behoeve van actuele 
behoeften om de doorgaande leerlijn en talentontwikkeling van schoolgaande kinderen te vergroten. 
 

• Stimuleringsbudget (participatie) € 10.000 
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10 Ervaring en competenties opdoen 
 
 
10.1 Subsidieplafond 
Voor deze categorie is in totaal een subsidieplafond van indicatief € 333.395 beschikbaar. 
 
 
10.2 Beleidsdoel/outcome 
Voor voorzieningen en activiteiten waarbij inwoners ervaring en competenties kunnen opdoen, hebben 
wij het volgende beleidsdoel: 
De motorische, creatieve, spirituele en sociale competenties en ervaringen van minimaal indicatief 
1000 inwoners van Stichtse Vecht is jaarlijks vergroot door het bij de behoefte passend 
gesubsidieerde aanbod in deze categorie. 
 
 
Prestatie-indicator 

- Klanttevredenheid  naar de soorten ervaringen en naar de wijze waarop het wordt aangeboden 
- Aantal leden en bezoekers en wijzigingen hierin 

 
 
10.3 Basisinfrastructuur ervaring en competenties 
Wij waarderen de basisvoorziening en basisactiviteiten die wij op dit moment hebben op het gebied 
van het opdoen van competenties en ervaringen. We zijn ervan overtuigd dat deze bijdragen aan ons 
beleidsdoel, zolang de aanbieders hun aanbod blijven aanpassen aan actuele ontwikkelingen en 
behoeften op dit gebied. Voor bovengenoemde basisinfrastructuur is ons subsidieplafond indicatief 
maximaal € 269.395. We willen de volgende voorzieningen en activiteiten behouden: 
 

• Combinatiefuncties 
Deze functionarissen voorzien meer vraaggericht en wijkgericht in een sport- en beweegaanbod in 
de buurt, in samenwerking tussen de sectoren onderwijs, welzijn, gezondheid, kinderopvang en 
sport, zodat iedereen dichtbij huis deel kan nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Als de 
schotten tussen sectoren langzaam wegvallen, ontstaan tal van nieuwe verbindingen en  
arrangementen. Die verbindingen komen niet vanzelf tot stand. Daarvoor zijn intermediairs nodig.  
De gemeente participeert samen met het rijk en organisaties in de exploitatie, maar moeten wel 
aan landelijke regels voldoen. Daarom verwijzen we voor de specifieke regels van deze subsidie 
naar de bijlage. 

 
• Jongeren op gezond gewicht 
Hiermee regisseren we sportstimuleringsprojecten voor jongeren. 

 
• Scouting en het budget voor buitenevenementen voor kinderen 
Met scouting en buitenevenementen voor kinderen kunnen kinderen tot 23 jaar in Stichtse Vecht 
deelnemen aan een divers palet van activiteiten die aansluiten bij hun leeftijd, wensen en 
behoeften. Doordat zij zelf kunnen bijdragen aan de voorbereiding en uitvoering van die 
activiteiten, hebben zij ruimte om hun competenties en talenten te ontplooien en zich verbonden te 
voelen met de samenleving. We hebben drie scoutingverenigingen in Stichtse Vecht. We rekenen 
tevens het budget voor de organisatie van buitenevenementen in de schoolvakanties tot onze 
basisinfrastructuur. 

 
• Cultuur 
Alle kinderen in Stichtse Vecht kunnen op een laagdrempelige manier in aanraking komen met 
cultuur in onze eigen gemeente. In school via Kunst Centraal, door het subsidiëren van het 
cultuurprogramma wat gericht is op ons eigen culturele veld. Naschools via Kunstencentrum 
Nieuwe Vaart, waarbij wij zorg dragen voor een bundeling van erkende docenten voor kwaliteit en 
continuïteit van muziek- dans en theateronderwijs. Dit doen wij door de coördinatie te subsidiëren.  
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Om alle inwoners in Stichtse Vecht op een laagdrempelige manier in aanraking te laten komen 
met cultuur hebben wij geld beschikbaar gesteld aan het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit is 
echter geen subsidie. Ook de bijdrage aan RTV Stichtse Vecht is geen subsidie. 

 
 
10.4 Stimuleringsbudgetten ervaring en competenties 
Naast de basisvoorzieningen die we willen behouden en blijven ontwikkelen, willen we ook inwoners 
de mogelijkheid geven om met initiatieven te komen: 
 

• Sporten voor jeugd en mensen met een beperking  € 26.500,- 
Het doel van dit budget is dat er initiatieven komen voor activiteiten voor  ‘Jeugd’ en ‘mensen met een 
beperking’ om ervaring op te doen met sport en bewegen. We hanteren bij dit budget een plafond van 
2500 euro per aanvraag.  
 

• Flexibel jeugdbudget € 25.000,- 
We stimuleren jongeren om zelf activiteiten en projecten te bedenken voor jongeren tot 23 jaar, deze 
te verbinden met de buurt, uit te voeren en te organiseren. We hechten veel waarde aan diversiteit in 
het aanbod, omdat daarmee een zo groot mogelijke doelgroep wordt bereikt.  
 

• Flexibel Gezondheidsbudget  € 2.500 
Het doel van het flexibel gezondheidsbudget is om kansen en initiatieven te kunnen realiseren op 
gebied van gezondheid voor jeugd en ouderen. Te denken hierbij valt aan initiatieven op het gebied 
van leefstijl: met name preventie projecten en zeer specifiek het Jongeren op gezond gewicht project. 
 

• Stimuleringsbudget (participatie) € 10.000 
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11 Informele ondersteuningsnetwerken en 
vangnetvoorzieningen 

 
 

11.1 Subsidieplafond 
Voor deze categorie is in totaal een subsidieplafond van (indicatief) € 1.177.950 beschikbaar. 
 
 
11.2 Beleidsdoel/outcome 
Voor voorzieningen en activiteiten waarbij informele ondersteuningsnetwerken en algemeen 
toegankelijke vangnetvoorzieningen in Stichtse Vecht bevorderd worden ten behoeve van inwoners 
die ondersteuning nodig hebben, hebben wij het volgende beleidsdoel: 
Er is voor indicatief 2000 inwoners in Stichtse Vecht die ondersteuning nodig hebben bij het vergroten 
van hun zelfredzaamheid een aanbod van (algemene en vangnet) activiteiten en voorzieningen 
gericht op de versterking van hun informele netwerk.  
 
Prestatie-indicator 

- Klanttevredenheid over de soort en kwaliteit van de (algemene en vangnet) activiteiten en 
voorzieningen 

- Klanttevredenheid over de mate waarin inwoners zich ondersteund voelen bij de opbouw en 
versterking van hun eigen informele netwerk. 

 
 
11.3 Basisinfrastructuur informele ondersteuning en vangnet 
Wij waarderen de activiteiten die wij op dit moment hebben in Stichtse Vecht hebben ter bevordering 
van informele ondersteuningsnetwerken en van vangnetvoorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat 
deze bijdragen aan ons beleidsdoel, zolang de aanbieders hun aanbod blijven aanpassen aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften op dit gebied. Voor bovengenoemde basisinfrastructuur is ons 
subsidieplafond indicatief € 1.135.450. We willen de volgende voorzieningen en activiteiten behouden: 
 

• De ondersteuning van de vrijwillige inzet van mensen 
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht (onderdeel Welzijn Stichtse Vecht) en het Gilde Stichtse 
Vecht dragen bij aan de ondersteunende infrastructuur voor vrijwilligers door middel van 
facilitering, bemiddeling, netwerkontwikkeling en stimulering. 

 
• De ondersteuning van mantelzorgers  
Het Lokaal Steunpunt Mantelzorg (onderdeel Welzijn Stichtse Vecht) en Handjehelpen (respijtzorg 
voor mantelzorgers door het inzetten van vrijwilligersmaatjes) dragen bij aan de ondersteunende 
infrastructuur voor mantelzorgers door middel van facilitering, bemiddeling, netwerkontwikkeling 
en stimulering. 

 
• Buurtbemiddeling  
Dit is een duurzame infrastructuur, waarin verschillende partijen die zijn betrokken bij 
maatschappelijke veiligheid (politie, gemeente, corporaties, welzijnswerk) samenwerken om 
bewoners te stimuleren zelf een oplossing te zoeken voor conflicten in de buurt. Dit is vooralsnog 
geen subsidie.  

 
• Belangenbehartiging kernen door bewonersorganisaties (wijkcommissies) 
De bewonersorganisaties krijgen op basis van een convenant subsidie voor het uitvoeren van 
belangenbehartiging van hun wijk. 

 
• Algemeen Maatschappelijk werk 
Het Algemeen Maatschappelijk Werk ondersteunt inwoners die het voor korter of langer tijd op 
eigen kracht niet redden. Dit betreft situaties waarin er sprake is van een opeenstapeling van 
problemen op diverse terreinen en/of van ernstige problematiek zoals huiselijk geweld.  Het gaat 
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om een algemeen toegankelijke vangnetvoorziening. Het Algemeen Maatschappelijk Werk maakt 
deel uit van de Sociaal Wijkteams. 

 
• Slachtofferhulp Nederland 
Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers, getuigen of nabestaanden na een misdrijf, 
verkeersongeluk of calamiteit. Slachtofferhulp ondersteunt hen op juridisch, praktisch of 
emotioneel gebied.  

 
• GGD Meldpunt voor Zorg en Overlast 
Er zijn mensen die in een zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen verandering in 
kunnen brengen en/of hulp afwijzen. Het kan gaan om een familielid, een buurman of buurvrouw, 
een gezin, of iemand anders die een zwervend bestaan leidt, zichzelf verwaarloost, zich 
verkommert in zijn woning, woonoverlast veroorzaakt of vreemd of verward gedrag laat zien. 
Inwoners kunnen een melding doen bij dit Meldpunt waarna er in afstemming met de Sociaal 
Wijkteams actie ondernomen wordt. 

• Voedselbank Stichtse Vecht 
Het uitreiken van voedsel aan inwoners die onder een bepaald bestaansminimum leven. 

 
 
11.4 Stimuleringsbudgetten informele ondersteuningsnetwerken 
Naast de basisvoorzieningen die we willen behouden en blijven ontwikkelen, willen we ook inwoners 
de mogelijkheid geven om met initiatieven te komen: 
 

• Stimulering uit welzijnsbudget € 20.000 
Dit budget is bedoeld om aanvullende initiatieven te stimuleren ten aanzien van de ondersteuning van 
informele netwerken.  
 

• Kader voor de jeugdsport € 12.500 
Bedoeld voor de scholing van het kader van sportverenigingen, waardoor het kader beter en gerichter 
training geeft aan de jeugd.  
 

• Stimuleringsbudget (participatie) € 10.000
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12 Ontmoeting 
 
12.1 Subsidieplafond 
Voor deze categorie is in totaal een subsidieplafond van indicatief € 1.006.761 beschikbaar. 
 
 
12.2 Beleidsdoel/outcome 
Voor voorzieningen en activiteiten die sociale en recreatieve doelen en competenties dienen en 
ontmoetingen tussen inwoners vergroten, hebben wij het volgende beleidsdoel: 
De ontmoetingen en het met elkaar praten over informatie uit de gemeente of onderwerpen die hen 
bezig houden tussen minimaal indicatief 5000 inwoners in Stichtse Vecht is bevorderd door het 
gesubsidieerde aanbod in deze categorie. 
 
Prestatie-indicator 

- Aantallen ontmoetingen per jaar 
- Sociale cohesie (leefbaarheidsmonitor, veiligheidsmonitor) 
- Het aantal inwoners (in alle leeftijdscategorieën) dat aangeeft zich matig tot zeer eenzaam te 
- voelen (bron: GGD onderzoeken (eens per 4 jaar)) 

 
 
12.3 Basisinfrastructuur ontmoeting 
Wij waarderen de activiteiten die wij op dit moment hebben in Stichtse Vecht hebben ter bevordering 
van informele ondersteuningsnetwerken en van vangnetvoorzieningen. We zijn ervan overtuigd dat 
deze bijdragen aan ons beleidsdoel, zolang de aanbieders hun aanbod blijven aanpassen aan actuele 
ontwikkelingen en behoeften op dit gebied. Voor bovengenoemde basisinfrastructuur is ons 
subsidieplafond indicatief € 936.761. We willen de volgende voorzieningen en activiteiten behouden: 
 

• Dorpshuizen  
Het beheer van de dorpshuizen draagt bij aan de mogelijkheden tot ontmoeting door een podium 
te bieden aan niet commerciële culturele, recreatieve en sportieve activiteiten en het lokale 
verenigingsleven met als doel ontmoeting, verbinding en ontwikkeling. Onze doelstelling is om het 
aanbod van voorzieningen en de exploitatie van de dorpshuizen zo veel mogelijk door inwoners 
zelf te laten organiseren. Daar waar dit niet door zelfredzaamheid of door de markt kan worden 
gerealiseerd, zal de gemeente een rol hebben bij de financiering. Bij de financiering zal wel 
gekeken worden hoe optimaal gebruik en kosten neutrale exploitatie kan worden gerealiseerd.   

 
• Kinderboerderijen 
De kinderboerderijen zijn een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders en 
kinderen en bieden kansen om met elkaar in gesprek te gaan over het opvoeden en opgroeien 
van hun kind. De kinderboerderijen dragen bovendien bij aan een educatieve en recreatieve 
vrijetijdsbesteding voor onze inwoners. Het is een zinvolle, ontspannende vrijetijdsbesteding voor 
de jeugd, waarin het dier centraal staat.  

 
• Nationale Ouderendag Maarssen  
Jong en oud verbinden, wensen van ouderen matchen met vrijwilligers en bedrijven op de 
nationale ouderendag 

 
• Beheer speeltuinen 
Speeltuinen zijn een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders en kinderen en 
bieden ze de kan om met elkaar in gesprek te gaan over het opvoeden en opgroeien van hun 
kind. Bovendien dragen de speeltuinen bij aan de motorische en educatieve ontwikkeling van de 
jeugd van Stichtse Vecht.  

 
• Vrijwillige jongerenvoorzieningen  
We willen dat jongeren in Stichtse Vecht voldoende voorzieningen hebben voor ontmoeting, 
ontspanning en vrijetijdsbesteding en dat zij zelf zoveel mogelijk bijdragen aan - en investeren in 
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hun eigen voorzieningen. Hiermee proberen we de maatschappelijke zelfredzaamheid van deze 
doelgroep te vergroten: jongeren zetten zich via projecten en activiteiten (vrijwillig) in voor anderen 
en voor hun leefomgeving. Hierdoor hebben zij ruimte om hun competenties en talenten te 
ontplooien en zich verbonden voelen met de samenleving.  De aanvrager is zelf verantwoordelijk 
voor het contact met de buurt en het creëren en behouden van lokaal draagvlak. 

 
• Buitenzwembaden 
De buitenzwembaden worden in staat gesteld om hun openbare ontmoetingsfunctie te kunnen 
blijven uitoefenen. Inwoners kunnen hierdoor onbezorgd recreëren in een veilige omgeving, 
waardoor men beweegt maar juist ook meedoet in de samenleving. 

 
• Evenementen en volksfeesten 
De lokale viering van Koningsdag maakt het mogelijk dat mensen elkaar op lokaal niveau kunnen 
ontmoeten om uiting te geven aan hun nationale en lokale identiteit en op deze manier de sociale 
cohesie in de plaatselijke samenleving versterken. De onderlinge verbondenheid die gevierd en 
versterkt wordt op Koningsdag vormt de basis voor een zelfredzame maatschappij waarin mensen 
oog hebben voor elkaar.  
De  herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei zijn activiteiten van nationaal belang.  
De activiteiten staan ten dienste van en zijn gericht op de gehele samenleving van Stichtse Vecht, 
in de kernen en voor alle inwoners, van jong tot oud en dragen bij aan de sociale cohesie. 

 
• Alzheimer Nederland  
Organiseren van Alzheimercafes als ontmoetingsplaats voor inwoners met dementie en hun 
naasten 
 
• Boogh Utrecht Centrum (Voorheen de Paraplu) 
Organiseren van ontmoetings- en activiteitengroepen voor mensen met een lichamelijke 
beperking met als doel bevordering maatschappelijke participatie  

 
• Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering 
De basisinfrastructuur in het maatschappelijk voorveld van welzijn en zorg is gericht op de 
versterking van de zelfredzaamheid en op het tijdig signaleren van het verlies daarvan. Zij draagt 
met name bij aan de mogelijkheden voor ontmoeting van de meest kwetsbare inwoners: mensen 
met een beperking, mensen met een chronisch psychisch probleem (waaronder dementie), 
mensen waarbij sprake is van een opeenstapeling van uiteenlopende problemen, met bijzondere 
aandacht voor kwetsbare ouderen. Speerpunt vormt de bestrijding van eenzaamheid. 
Partners: 

- Welzijn Stichtse Vecht 
- Zorggroep De Vechtstreek en Leger des Heils (onder meer de Ontmoetingsgroepen Blijf 

Actief! voor beginnend dementerenden) 
- Buurthuiskamer Over-Noord Breukelen 
- Stichting Samen Verder 

 
• Koningsdag 
Er wordt maximaal één subsidie voor Koningsdag per kern, per jaar verstrekt. Wanneer er in één 
kern meerdere aanvragers in aanmerking willen komen voor subsidie en deze kunnen/willen geen 
gezamenlijke aanvraag indienen, bepaalt de gemeente wie er subsidie ontvangt aan de hand van 
de algemene subsidievoorwaarden en criteria. 
Op basis van inwoneraantal zijn er per kern de volgende bedragen beschikbaar voor activiteiten 
die in het teken staan van Koningsdag.  
 
Inwoneraantal kern  Maximaal beschikbaar 

bedrag per kern  
< 3000  € 750,-  
3000 – 9.000  € 2.200,-  
>9000  € 3.200,-  
>16000  € 4.000,-  
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• De  herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei 
De  herdenking van 4 mei en de viering van 5 mei zijn activiteiten van nationaal belang.  
De activiteiten staan ten dienste van en zijn gericht op de gehele samenleving van Stichtse Vecht, 
in de kernen en voor alle inwoners, van jong tot oud en dragen bij aan de sociale cohesie. Wij 
vinden het belangrijk, gelet op het karakter van deze activiteiten, hieraan jaarlijks een subsidie te 
blijven verlenen. In februari 2015 is de stichting  4/5 mei Stichtse Vecht  opgericht. De stichting  
zorgt  voor de coördinatie en uitvoering van alle activiteiten die in Stichtse Vecht plaatsvinden, 
inclusief de financiële verdeling van de jaarlijks beschikbare middelen. 

 
      

12.4 Stimuleringsbudget ontmoeting 
Naast de basisvoorzieningen die we willen behouden en blijven ontwikkelen op het gebied van 
ontmoeting, willen we ook inwoners de mogelijkheid geven om met initiatieven te komen: 
 

• Stimulering welzijn € 10.000,- 
We hebben een stimuleringsbudget voor inwonersinitiatieven voor en door inwoners om aanvullende 
voorzieningen/activiteiten  te arrangeren in de gemeente door het creëren van mogelijkheden voor 
ontmoeting. 
 

• Ontmoeten en sociale cohesie € 50.000,-  
Bedoeld voor activiteiten en projecten die de sociale samenhang in kernen of wijken bevorderen. 
Aanvragen ten laste van dit budget kunnen alleen ingediend worden door bewonersgroepen van het 
desbetreffende gebied. Aanvragen dienen te voldoen aan de volgende extra voorwaarden: 

- Indiening door bewonersorganisatie 
- In principe geen vergoeding voor eten en drinken 
Initiatieven aansluitend bij gebiedsontwikkelingsplan en een dorpsontwikkelingsplan hebben 
voorrang. 

 
• Participatiebudget € 10.000 
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13 Bijlage  extra voorwaarden 
 
 
13.1 Combinatiefuncties en Buurtsportcoaches 2016 – 2019 
De gemeentelijke subsidie voor de combinatiefuncties en de buurtsportcoaches komt voort uit 
deelname van de gemeente Stichtse Vecht aan de landelijke “Brede impuls combinatiefuncties”, 
bestaande uit de impuls brede scholen, sport en cultuur (combinatiefuncties) en het programma sport 
en bewegen in de buurt (buurtsportcoaches). Combinatiefuncties zijn banen waarbij een werknemer in 
dienst is bij één werkgever, maar te werk wordt gesteld in twee werkvelden/sectoren; dat is altijd een 
combinatie van onderwijs, sport en/of cultuur. Buurtsportcoaches zijn medewerkers met als specifieke 
opdracht het organiseren van een sport- en beweegaanbod in de buurt en het maken van een 
verbinding tussen sport- en beweegaanbieders en andere sectoren zoals welzijn, jeugdzorg, 
kinderopvang en gezondheidszorg. De subsidie voor een combinatiefunctionaris of een 
buurtsportcoach is bedoeld om landelijke en gemeentelijke doelstellingen op het terrein van sport en 
bewegen, onderwijs, cultuur, welzijn, jeugdzorg en gezondheidszorg te verwezenlijken en lokale 
initiatieven die daar een bijdrage aan leveren te ondersteunen. 
 
Landelijke doelstellingen van de combinatiefuncties en buurtsportcoaches zijn: 

- Uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en cultuuraanbod, in zowel het primair 
als het voortgezet onderwijs 

- Versterking van de sportverenigingen met oog op hun maatschappelijke functie 
- Stimulering van een dagelijks sport- en beweegaanbod  op en rond scholen 
- Bevorderen dat de jeugd vertrouwd raakt met kunst en cultuur en het stimuleren van actieve 

kunstbeoefening 
- Stimulering van sport en bewegen in de buurt 

 
In aanvulling op de landelijke doelstellingen zijn onze belangrijkste lokale doelstellingen: 

- Handhaving van sport- en beweegdeelname onder de jeugd op het huidige niveau 
- Stijging van de sportparticipatie onder volwassenen en senioren 
- Stijging van de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking 
- Versterking van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs (o.a. middels inzet vakleerkrachten) 
- Bevordering van de totstandkoming van integrale kindcentra voor 0 tot 12 jarigen 
- Bevordering van een gezonde leefstijl onder de jeugd 
- Een bijdrage leveren aan lokale speerpunten binnen het sociale domein. Denk aan 

burgerkracht, preventie, gezondheid, verbinden en ontmoeten, leefbaarheid, integratie, re-
integratie en het tegengaan van eenzaamheid. 

 
Daarbij besteden wij extra aandacht aan de volgende doelgroepen: 

- Inactieve schoolgaande jeugd 
- Jongeren met overgewicht 
- Inactieve senioren 
- Mensen met een beperking 
- Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
- Vrijwilligers en trainers van sportverenigingen 
- Minima 

 
Ten slotte hanteren wij de volgende uitgangspunten: 

- Een evenwichtige spreiding over de verschillende sectoren  
- Een evenwichtige spreiding over de doelgroepen met extra aandacht voor bovenstaande 

doelgroepen 
- Een evenwichtige spreiding over de kernen en wijken, met extra aandacht voor zwakkere 

wijken 
- Een integrale benadering op zowel beleidsmatig als uitvoerend niveau 
- Een doorgaande lijn tussen het aanbod van de combinatiefuncties en de reguliere activiteiten 
- Ondersteuning van initiatieven die passen binnen het gemeentelijk beleid 
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Subsidieplafond 
In totaal is er voor de combinatiefuncties en buurtsportcoaches een budget beschikbaar van  
€ 301.800,-, bestaande uit € 261.800 aan rijksmiddelen en € 40.000,- aan gemeentelijke middelen. De 
gemeente dient hiermee in totaal 13,1 fte aan combinatiefuncties en buurtsportcoaches te realiseren. 
 
Een deel van deze functies, 4,1 fte, wordt gerealiseerd op basis van contracten met externe partijen, 
functies binnen de gemeentelijke organisatie en projecten op het terrein van sportstimulering. Het 
overige deel van de functies, 9 fte, wordt opengesteld via dit subsidiebeleid. Voor elke 1,0 fte 
subsidieert de gemeente € 20.000,-, gebaseerd op 40% van het normbedrag van € 50.000,-. Het 
subsidieplafond bedraagt daarmee in totaal 9,0 * 20.000 = € 180.000,-. 
 
Er is een bijlage met aanvullende bepalingen t.b.v. inzet combinatiefunctionarissen en 
buurtsportcoaches 
In deze bijlage is een aantal aanvullende bepalingen opgenomen t.a.v. de subsidieregeling voor de 
inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches: 

- Procedurele bepalingen (werken in schooljaren) 
- Werkplannen  
- Verdeelcriteria 

 
 
 
13.2 Lokaal Educatieve Agenda 
 

13.2.1  Visie en beleidskaders 
Om te bereiken dat de jeugd zich kan ontwikkelen tot zelfstandige, betrokken en participerende 
inwoners, wil de gemeente samen met de partners in de Lokaal educatieve Agenda (LEA) 
vernieuwende activiteiten binnen de thema’s van LEA stimuleren en ondersteunen. 
 

13.2.2  Procedure LEA-budget 
Voorafgaand aan een subsidieverzoek dient de volgende procedure te zijn gevolgd: 
 

1. Leden van de LEA-werkgroepen en/of leden van de LEA stuurgroep kunnen elk jaar in maart  
een projectaanvraag indienen bij de stuurgroep, waarin staat beschreven voor welke projecten 
een financiële bijdrage gewenst is voor het eerst volgende schooljaar. De stuurgroep toetst de 
aanvragen aan de volgende criteria: 
- Een project heeft een vooraf bepaalde looptijd van maximaal 2 jaar; 
- Het project heeft een voorbeeldwerking en is overdraagbaar; 
- Het project wordt gekenmerkt door een in opzet en organisatie duidelijk afgebakend 

geheel van activiteiten; 
- Het project heeft duidelijke, realistische en meetbare doelstellingen 
- Een project legt bij voorkeur een verbinding tussen de werkvelden opvang, onderwijs en 

zorg. 
 

2. Aan de hand van de verschillende aanvragen stelt de stuurgroep in april van ieder jaar een 
begroting vast voor het eerst volgende schooljaar . Hierbij krijgen aanvragen voorrang op 
basis van: 

i. het bereik (aantal leerlingen/kinderen); 
ii. de mate van cofinanciering door andere partijen en; 
iii. de prioriteit die de stuurgroep het thema heeft gegeven. 

 
3. De stuurgroep LEA adviseert het college over de besteding van het LEA-budget door deze 

begroting in te dienen voor 1 mei.  
 

4. Het college besluit hierna zo snel mogelijk, bij voorkeur voor 1 juni aan welke projecten 
subsidie wordt verleend. De verlening, vaststelling en verantwoording van de bestede 
middelen plaats op basis van de subsidieverordening en uitvoeringsvoorschriften. 
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13.2.3  Subsidieplafond 
Het budget dat jaarlijks beschikbaar is voor projecten van de LEA bedraagt € 86.000,-.  
 

13.2.4  Doelgroep 
De subsidies worden verleend aan niet-structurele, vernieuwende projecten, pilots, experimenten 
en/of activiteiten die bijdragen aan de doelen van de thema’s van de LEA. De thema’s van de LEA en 
de doelen van ieder thema zijn/worden vastgesteld door de stuurgroep LEA. 
 

13.2.5  Subsidievoorwaarden 
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan: 
Een subsidieverzoek dient gebaseerd te zijn op een positief advies van de stuurgroep LEA. 
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