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1. INLEIDING
1.1 NIEUW PROGRAMMA
Het subsidieprogramma beschrijft de subsidies voor de jaren 2021-2024 die de gemeente Stichtse Vecht
verstrekt. Subsidies verstrekken we om activiteiten te ondersteunen die zonder een financiële bijdrage van de
gemeente niet georganiseerd kunnen worden. Deze activiteiten stimuleren we omdat ze bijdragen aan een
bepaald beleidsdoel.
Het voorgaande programma liep van 2016-2019 en is met een jaar verlengd. De afgelopen tijd is gewerkt aan
een herijking van de voormalige subsidies en hebben we nieuwe ontwikkelingen een plek gegeven in dit
programma.
Het nieuwe programma geeft als paraplu een domein overstijgend inzicht in de subsidieregelingen die in de
gemeente Stichtse Vecht zijn vastgesteld en voorzien zijn voor de jaren 2021-2024. Een duidelijke toevoeging
komt uit de ontwikkelingen in het ruimtelijk domein. We spelen in op de opgave voor verduurzaming en
klimaatadaptatie en maken naar verwachting gebruik van stimuleringsmogelijkheden zoals subsidieverlening.
In het sociaal domein zien we onderwerpen die wellicht op termijn worden geharmoniseerd.
Dit document geeft daarom een tijdsbeeld van het moment van schrijven. We voorzien dat gedurende de
looptijd het programma wordt aangepast en daarmee modulair is. In de tijd zullen verschuivingen en
toevoegingen komen. Door deze flexibiliteit spelen we in op de veranderende maatschappelijke en bestuurlijke
omgeving en is het programma toekomstbestendig.
1.2 LEESWIJZER
In hoofdstuk 2 wordt eerst ingegaan op de regelgeving en meegenomen ervaringen zoals de evaluatie 20162019 en het rekenkameronderzoek 2014. In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op hoe het
subsidieprogramma is opgebouwd met uitgangspunten, voorwaarden en afwegingscriteria. De
subsidieregelingen worden per categorie in hoofdstuk 4 beschreven. De benoemde subsidieplafonds zijn
indicatief.
De procedurele eisen voor de subsidies zijn te lezen in de Algemene Subsidieverordening Stichtse Vecht 2020
en de Uitvoeringsvoorschriften Subsidies Stichtse Vecht 2020.
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2. REGELGEVING EN MEEGENOMEN ERVARINGEN
2.1 REGELGEVING
Het subsidieprogramma is een onderdeel van een pakket van 3 documenten om subsidieverlening mogelijk te
maken.
1.

2.
3.

De subsidieverordening. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) bepaalt dat subsidies alleen kunnen
worden vertrekt als daarvoor een wettelijke basis is. De verordening Algemene Subsidieverordening
Stichtse Vecht 2020 biedt het juridisch kader en beschrijft de procedure en regelt de bevoegdheden van
het college.
Het subsidieprogramma. Het programma beschrijft welk doel, activiteit en effect via subsidies wordt
gestimuleerd.
De uitvoeringsvoorschriften. Dit document geeft aan hoe we de subsidiecyclus organiseren van aanvraag
tot vaststelling.
2.2 MEEGENOMEN ERVARINGEN

ERVARINGEN UIT EVALUATIE 2016-2019
Het college heeft in 2019 de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van niet- incidenteel
verstrekte subsidies getoetst en de raad hierover in 2020 geïnformeerd. De belangrijkste uitkomsten uit de
evaluatie en van toepassing voor het nieuwe programma, zijn:
•
•

•
•

•

Verzoek voor kleine interval tussen evaluatie om zodoende gedurende het programma te kunnen
bijstellen.
Het aanscherpen van de indicatoren; in het subsidiebeleid 2016-2019 zijn deze erg gericht op ‘output’
(activiteiten) en niet op ‘outcome’ (doel). Dit laatste is benodigd om de doeltreffendheid van de
subsidies op doelniveau te beoordelen. De beoordeling van de doelmatigheid wordt overigens gedaan
via de dossiercontrole in de subsidiecyclus.
Een aantal budgetten kan nog beter worden benut.
Zorgen dat zoveel mogelijk subsidies die voorzien zijn in het subsidieprogramma nu al benoemd zijn.
Niet alle verstrekte subsidies van de afgelopen jaren vielen onder het subsidieprogramma (Awb en
losse uitvoeringsregels).
Methodiek behouden blijven en waar mogelijk meer digitaliseren.

UITKOMSTEN UIT REKENKAMERONDERZOEK 2014
De rekenkamer heeft in 2014 onderzoek uitgevoerd naar het inzicht in prestaties en doeltreffendheid van de
subsidies in Stichtse Vecht. Dit is gedaan bij het toen lopende subsidiebeleid (2 programma’s terug
tegenwoordig). In de rapportage is een aantal aanbevelingen benoemd welke we ook in dit programma en/of
bijpassende verordening en uitvoeringsvoorschriften hebben geïmplementeerd. Onderstaand zijn de 8
aanbevelingen kort beschreven. De volledige bestuurlijke beantwoording is te lezen in bijlage 1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formuleer concrete en meetbare beleidsdoelen en prestaties.
Voer periodiek evaluaties uit naar de doeltreffendheid van subsidies en de effecten ervan in de
praktijk.
Laat de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terugkomen in de P&C-cyclus.
Zet in de beschikkingen de beoogde prestaties concreet op een rij.
Hou de vinger aan de pols bij de subsidies die direct worden vastgesteld.
Verbeter de informatiefunctie van het subsidieregister,
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7.
8.

Laat de gerealiseerde prestaties opnemen in de verantwoordings-verklaring die door de
subsidieontvanger wordt ingediend
Gebruik bestaande kennis bij het evalueren van subsidies.

3. OPBOUW SUBSIDIEPROGRAMMA 2021-2024
3.1 DOEL – ACTIVITEIT- SUBSIDIE
Subsidies geven we om activiteiten te ondersteunen die zonder een financiële bijdrage van de gemeente niet
georganiseerd kunnen worden. Deze activiteiten stimuleren we omdat ze bijdragen aan een bepaald
beleidsdoel. Subsidies is daarmee een financieel instrument dat we inzetten, net als inkoop of aanbesteding.
De subsidieregelingen die in het programma zijn opgenomen zijn daarom te herleiden naar een beleidsdoel of
bestuurskeuze. Schematisch geven dit weer als :

Outcome
•Doel
•Wat te bereiken?

Output
•Activiteit
•Door welk
effect/resultaat te
bereiken?

Input
•Subsidie
•Instrument
stimulering?

Schema 3.1: outcome – output- input
De outcome is het beleidsdoel.
De output is het effect of resultaat dat door de activiteiten of voorzieningen wordt behaald.
De input geeft aan hoe we dit gaan stimuleren; in dit geval dus via subsidies.
3.2 MONITORING
De monitoring van subsidies wordt in principe gedaan op outcome/ doelniveau; op beleidsdoelstellingen. We
willen immers kijken of de voorziening/activiteit (output) bijdraagt aan het na te streven beleid (outcome). Dit
verband is niet causaal en 1 op 1 te herleiden. De omgeving verandert, er kan een trend(breuk) zijn, etc.
Daarnaast is een subsidieregeling één van meerdere mogelijkheden om een activiteit te stimuleren. Ook via
een ingekochte levering of dienst kan een bepaald doel gestimuleerd worden. Daarom is het belangrijk om de
gegevens die we op output niveau kunnen ophalen en ontvangen, betekenis en duiding te geven in een
kwalitatieve beschrijving/interpretatie en in context te plaatsen.
De monitoring vindt plaats op outcome/doelniveau en binnen de looptijd van het programma. De eerste
indicatoren over de huidige situatie zullen worden opgevraagd bij de subsidieaanvraag voor 2021 (welke in
2020 wordt aangevraagd). Het bepalen van de indicatoren wordt gedaan in overleg met de ontvangers en verstrekkers. Dit is conform de aanbevelingen uit de evaluatie subsidieprogramma 2016-2019. Met het
totaalpakket aan indicatoren kunnen we een startbeeld creëren. Bij de monitoring houden we de
uitvoeringsregels aan: vanaf een subsidie boven €10.000 wordt een inhoudelijk verslag gevraagd waarin
duidelijk wordt in welke mate en op welke wijze de activiteiten hebben bijgedragen aan het realiseren van het
effect en beleidsdoelstelling waarvoor de subsidie is verleend. Met een bundel van deze gegevens kunnen we
na 2 jaar de monitoring uitvoeren op doelniveau.
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3.3 UITGANGSPUNTEN SUBSIDIËRING
UITGANGSPUNTEN SUBSIDIEPROGRAMMA
We hebben keuzes gemaakt welke subsidieregelingen we opnemen in het programma. Dit zijn subsidies
•
•
•
•
•
•
•

•
•

van alle hoogtes;
gericht op particulieren, organisaties (stichtingen, verenigingen) en bedrijven in Stichtse Vecht;
die gebaseerd zijn op vastgesteld beleid en bestuurskeuzes. De inhoudelijke doelen die gediend
worden door een subsidieregeling staan niet ter discussie;
die ontwikkeling en innovatie stimuleren. Dit is mogelijk als het doel centraal blijft staan en niet de
activiteiten, omdat deze door (maatschappelijke) ontwikkelingen kunnen veranderen.
die voorheen via de categorie basisinfrastructuur niet-incidenteel zijn verleend;
die voorheen via de categorie stimuleringsbudget incidenteel zijn verleend en vaker terugkomen;
die voorheen op basis van Awb zijn verleend en vaker terugkomen. Meervoudige verlening op basis
van de Awb is slecht toegestaan voor ten hoogste 4 jaren en niet toegestaan als een nieuw
subsidieprogramma wordt ingesteld. Daarom zijn deze subsidies in het nieuwe programma (indien
nodig) opgenomen;
die voorheen met aparte regelingen zijn ingesteld. Dit ten behoeve van een compleet en
toepasbaar subsidieprogramma;
die we in de nabije toekomst verwachten in te stellen. Op deze manier wordt het programma
toekomstgericht.

SUBSIDIEVOORWAARDEN/ AFWEGINGSCRITERIA
Zoals beschreven geven we subsidies om activiteiten te stimuleren die zonder deze subsidie niet georganiseerd
kunnen worden. Uitgangspunt is dat we graag deze activiteiten/ voorzieningen stimuleren omdat ze wel
bijdragen aan het beleid. We vertrouwen dat de gemeente alleen gevraagd wordt als partner als de aanvragers
alle andere financieringsmogelijkheden hebben benut. De aanvragen toetsen we daarom op een aantal
voorwaarden. Zo kunnen we motiveren waarom de subsidie wordt verleend. Hiervoor hanteren we de
volgende afwegingscriteria (in willekeurige volgorde):
Voor alle subsidies:
•
•
•
•
•
•

•

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 innovatief en past bij de huidige ontwikkelingen;
Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het te verwachten bereik
van de activiteit;
Er is een redelijke verhouding tussen het aangevraagde subsidiebedrag en het aantal keren dat de
activiteit toegankelijk is;
Het subsidiebedrag is noodzakelijk om de activiteit uit te voeren. De aanvrager kan aantonen dat eigen
middelen, reserveringen of andere financieringsmogelijkheden onvoldoende dekking bieden. Als uit
uw aanvraag blijkt dat er grote onbestemde reserves zijn en er ook een aanvraag voor subsidie is
ingediend, kan de gemeente het gesprek voeren over de noodzakelijkheid van de subsidie voor het
uitvoeren van de activiteit. De bepaling betekent niet dat er direct een weigering plaatsvindt indien er
voldoende reserve is. Dit geldt overigens niet voor particulieren.
De activiteit heeft cofinanciering en de subsidie is niet de enige bron van inkomsten voor de activiteit.
Er is hierbij een redelijke verhouding tussen de omvang van het project, het aangevraagde
subsidiebedrag en eigen financiering (externe fondsen, sponsoring en/of eigen bijdragen)
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•

•
•
•
•
•
•

Sponsoring in natura telt hierbij ook mee. Dit kan bijvoorbeeld via een sociale beursvloer en in de
vorm van hulp, dienst of korting op bepaalde producten. Deze sponsoring dient zo nauwkeurig
mogelijk in kaart gebracht te worden, omdat het doel is om projecten te organiseren waar veel lokaal
draagvlak voor 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 activiteit vindt plaats ten behoeve van inwoners van Stichtse Vecht;
De activiteit voldoet aan geldende wet- en regelgeving (ook gemeentelijke verordeningen);
We gaan in gesprek over de toegevoegde waarde o.g.v. b.v. social return met partijen die via een
uitvoeringsovereenkomst een meer volumineuze opgave hebben voor meerdere jaren en waarvan
personeelslasten deel uitmaken van de subsidiabele kosten. Social Return definiëren we als de
bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Voor stimuleringsbudgetten hanteren we de volgende voorwaarden:
•
•
•
•

•

Initiatieven zijn aanvullend aan de basisinfrastructuur, voegen er iets nieuws aan toe;
Georganiseerd door en voor eigen inwoners of lokale organisaties;
Het gaat om initiatieven die beogen om op alle domeinen innovatief en ondernemend de eigen
krachten te versterken;
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;
Het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ geldt. Stimuleringsbudgetten kunnen het hele jaar
aangevraagd worden. Op 1 oktober wordt het geld dat nog beschikbaar is echter ook ingezet voor
subsidieverzoeken die binnen komen voor de andere categorieën.

3.4 FINANCIEEL, INKOOP/AANBESTEDING OF SUBSIDIE
INKOOP/AANBESTEDING OF SUBSIDIE
Aan de hand van een viertal vragen is bepaald of stimulering via inkoop/aanbesteding of subsidie wordt
georganiseerd:
1.
2.
3.
4.

Hoe is het verband tussen betaling en prestatie?
Van wie is het initiatief?
Welk belang wordt gediend?
Is er sprake van commerciële activiteiten?

Deze afwegingen zijn gemaakt voor alle regelingen die in dit programma zijn opgenomen.
Overheidsopdracht

Subsidie

Werkzaamheden worden verricht voor de
aanbestedende dienst

Activiteiten worden verricht met of ten behoeve van
derden

De prijs omvat kosten en winst

Subsidie omvat meestal een deel van de kosten

Initiatief gaat uit van de aanbestedende dienst

Initiatief gaat uit van de aanvrager
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Werkzaamheden worden verricht in het belang
van de aanbestedende dienst

Activiteiten worden verricht in het algemeen belang

Contractvrijheid

Recht op subsidie

BTW

In beginsel geen BTW

Europese aanbestedingsbeginselen

Beginselen van behoorlijk bestuur

Burgerlijke rechter is bevoegd kennis te nemen
van geschillen

Bestuursrechter is bevoegd kennis te nemen van
geschillen

Marktwerking

Vaak geen marktwerking

Daarnaast is de gemeente soms ook verplicht vanuit rijksregelingen om de relatie via subsidie te laten
verlopen. Dit is onder andere het geval bij de combinatiefuncties en peuterwerk. Een lokale regeling op basis
van een wet is bijvoorbeeld de BedrijvenInvesteringszone. Vaak is het bij dergelijke regelingen zo dat de
subsidie wel als een uitgave op de begroting staat, maar niet drukt op de gemeentelijke middelen. Er staat een
andere (rijks)bijdrage/inkomende post tegenover.
FINANCIEEL
Heeft u efficiënter gewerkt met het subsidiebedrag dan verwacht? Dan kunt u mogelijk in aanmerking komen
voor een egalisatiereserve. De gemeente wil efficiency stimuleren en daarom kunnen we toestaan dat de
subsidieontvanger een egalisatiereserve vormt. Deze middelen dienen dan wel uitsluitend voor de
gesubsidieerde doelen te worden ingezet binnen de periode waarvoor het subsidieprogramma is vastgesteld.
Naast het stimuleren van efficiency kan een egalisatiereserve mogelijk ook worden toegestaan om fluctuaties
op te vangen of om te sparen voor toekomstige vaststaande gebeurtenissen. Nadrukkelijk geven wij aan dat
een egalisatiereserve niet mag leiden tot vermogensopbouw.
De plafonds die zijn vermeld in het programma zijn indicatief. Via de begroting geeft de raad jaarlijks aan voor
welke beleidsdoelen subsidiegelden beschikbaar stelt. Het is mogelijk dat dit op onderdelen kan fluctueren,
door wisseling van (accenten van) de raad, het college of coalities. Er zijn ook subsidieregelingen opgenomen
waar de budgetten sterk gekoppeld zijn aan het lopende collegewerkprogramma. Mede daardoor zijn voor de
jaren 2023 en 2024 (nog) geen plafonds beschreven.
Subsidies in het voorgaande programma werden niet geïndexeerd. Partijen die in de bedrijfsvoering verplichte
(cao)-indexeringen moeten doorvoeren, ervaren hierdoor knelpunten bij de uitvoering van de afgesproken
activiteiten. Daarom wordt door het college ieder jaar indexatie voorgesteld bij de kadernota. Het uiteindelijke
besluit over de plafonds en indexatie vindt plaats bij de jaarlijkse begrotingsbehandeling in de raad.
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4. SUBSIDIECATEGORIËN
4.1 TOELICHTING SUBSIDIECATEGORIËN
We hanteren in het subsidieprogramma 5 categorieën:
1.
2.
3.
4.
5.

Kennis en informatie. Regelingen die activiteiten en voorzieningen stimuleren waarbij inwoners
kennis en informatie vergaren en de zelfredzaamheid vergroten.
Ervaringen en competenties. Regelingen die activiteiten en voorzieningen stimuleren waarbij
inwoners sportieve, recreatieve, culturele en sociale ervaringen en competenties opdoen.
Informele ondersteuningsnetwerken en vangnetvoorzieningen. Regelingen die activiteiten en
voorzieningen stimuleren die ondersteuning en een vangnet bieden tijdens hulpbehoevendheid.
Ontmoeting. Regelingen die activiteiten en voorzieningen stimuleren die mogelijkheden bieden tot
ontmoeting tussen inwoners in Stichtse Vecht.
Klimaat, duurzaamheid en omgeving. Regelingen die activiteiten en voorzieningen stimuleren die een
bijdrage leveren voor een duurzame, klimaatbestendige en kwalitatieve leefomgeving.

Binnen de categorieën is een splitsing gemaakt tussen een subsidie als basisinfrastructuur of
stimuleringsbudget.
Basisinfrastructuur: Dit zijn voorzieningen en activiteiten die we willen behouden als vaste regeling.
Stimuleringsbudget; Dit zijn voorzieningen en activiteiten die de inwoners en lokale organisaties de kans geven
om op basis van behoefte uit de samenleving met initiatieven te komen als aanvulling op de
basisinfrastructuur. Uitzondering hierop is categorie 1, waar geen stimuleringsbudget beschikbaar is.
Per subsidieregeling is het doel, effect, activiteit/voorziening, voorkomend uit en plafond per jaar beschreven.
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CATEGORIE 1 KENNIS EN INFORMATIE
BASISINFRASTRUCTUUR CATEGORIE 1 KENNIS EN INFORMATIE

Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect

Voorzieningen voor informatie/advies in het sociaal domein
Preventie, redzaamheid, inclusie. We streven naar het goede voor onze inwoners. We
willen dat ze zo gezond en gelukkig mogelijk zijn en in staat zijn naar vermogen deel te
nemen aan de samenleving. Welbevinden, zingeving en geluk van onze inwoners staan
voorop. Inzetten op preventie is dus noodzakelijk. Hierdoor voorkomen we dat
problemen ontstaan of dat kleine problemen uitgroeien tot complexe, omvangrijke en
relatief dure ondersteuningsvragen. Preventieve informatievoorziening (met name via
direct contact) is daarvoor van groot belang. De activiteiten richten zich met name op
inwoners die het risico lopen 'af te haken': kwetsbare ouderen, inwoners die de oprit
naar de digitale snelweg vooralsnog gemist hebben, inwoners met een beperking.
Iedereen weet zich naar vermogen te redden, iedereen doet naar vermogen en
believen mee.
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 (huisbezoek 75jarigen), ondersteuning inwoners door ouderenadviseurs, laagdrempelige juridische
advisering, computertrainingen, voorlichting en advisering inzake toegankelijkheid van
inwoners met (fysieke) beperking en informatie & advies t.b.v. specifieke kwetsbare
groepen.
Integraal Beleidskader Sociaal Domein
€ 60.741

€ 60.741

€ 60.741

€ 60.741

Preventieve jeugdhulp en Opvoedondersteuning
We organiseren zo dichtbij mogelijk en laagdrempelig zorg voor (kwetsbare) kinderen.
We informeren en ondersteunen ouders in Stichtse Vecht bij opvoedvraagstukken in
brede zin.
Kinderen in Stichtse Vecht ontvangen eerder zorg en worden minder doorverwezen
naar zwaardere zorg.
We bieden laagdrempelige hulp voor kinderen met GGZ problematiek. Dit doen we
door het financieren van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ en het bieden van
naschoolse opvang in een prikkelarme omgeving voor kinderen met autisme en ADHD.
We informeren en ondersteunen ouders in Stichtse Vecht bij opvoedvraagstukken in
brede zin.
Integraal beleidskader Sociaal Domein en Nota lokaal gezondheidsbeleid
€268.000

€268.000

€268.000

€268.000

Activiteiten op basis van Wet Educatie en beroepsonderwijs
We dragen bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en zorgen ervoor dat
laaggeletterden volwassenen vanaf 18 jaar mee kunnen draaien in de maatschappij.
Minder laaggeletterden
10

Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Het werven van laaggeletterde volwassenen en het verzorgen van een passend
taalaanbod
Regionaal beleid. We zijn onderdeel van Arbeidsmarktregio Midden Utrecht, als
subregio dragen we hier aan bij.
Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Activiteiten op basis van Onderwijskansenbeleid
Kinderen van 2,5 -12 jaar die moeite hebben met de taal
Kinderen krijgen meer kans op een goede basis, zodat ze gelijke ontwikkelkansen
hebben en op school mee kunnen komen.
Taalvisite draagt bij aan het vergroten van onderwijskansen bij kinderen die een (risico
op) taalachterstand hebben. Naast de (voor) school is dit een steuntje in de rug.
Beleid Onderwijskansenbeleid, Peuterwerk, Kinderopvang.
Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Voorschoolse educatie en Peuterwerk
Peuters van 2,5 - 4 jaar en peuters met een risico op achterstand gelijke
onderwijskansen bieden.
Kansrijke instroom in groep 1 van het basisonderwijs en gelijke kansen vanaf groep 3 in
het basisonderwijs
Voorschoolse educatie draagt bij aan een goede start voor kinderen in het
basisonderwijs en zo wordt uitval voorkomen. De voorschoolse educatie vindt plaats
op een peutergroep en betreft 960 uur voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Naast peuters
met een voor –en vroegschoolse educatie indicatie komen ook reguliere peuters in
aanmerking voor een gesubsidieerde peuterplek als de ouders geen recht hebben op
kinderopvangtoeslag.
Nadere regels subsidievoorwaarden Peuteropvang en voorschoolse educatie
gemeente Stichtse Vecht
Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Geen plafond

Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
Bijdragen aan dat de jeugd zich kan ontwikkelen dot zelfstandige, betrokken en
participerende inwoners, door samen met de partners in de LEA vernieuwende
activiteiten binnen de thema's van de LEA stimuleren en ondersteunen
Betere doorgaande lijnen en kansen voor de jeugd.
Dit budget wordt door samenwerkingspartners van het onderwijs, de kinderopvang, de
GGD en de Bibliotheek ingezet ten behoeve van actuele behoeften om de doorgaande
leerlijn en talentontwikkeling van schoolgaande kinderen te vergroten.
Beleid Criteria en procedure subsidie Lokale Educatieve Agenda
€ 71.000

€ 71.000

€ 71.000

€ 71.000
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Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit

Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Bibliotheek
Bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling en verbetering van de maatschappelijke
kansen van alle inwoners van Stichtse Vecht. Ondersteunen van speciale doelgroepen
zoals minder digitaalvaardigen, laaggeletterden en jeugd.
Meer digitaalvaardige inwoners, meer inwoners zonder taalachterstand, meer
kinderen hebben plezier in lezen,
Bibliotheek AVV stimuleert inwoners het beste uit zichzelf te halen, zodat ze minder
(dure) hulp nodig hebben. De bibliotheekvestigingen in Stichtse Vecht zijn
laagdrempelig en streven naar ruime openingstijden. De bibliotheek is veel meer dan
het uitlenen van boeken, al blijft dit een belangrijk onderdeel van de bibliotheek. De
bibliotheek werkt samen met partijen in het Sociaal Domein (Vitale Coalitie) om licht
hulpbehoevenden in Stichtse Vecht zo snel en goed mogelijk te helpen zodat ze
zelfredzaam zijn. Activiteiten van de bibliotheek zijn gericht op 1. jeugd en onderwijs,
2. participatie en zelfredzaamheid, 3. Persoonlijke ontwikkeling en 4. Kennis en
informatie.
collegebesluit 19 maart 2013 en collegebesluit verdeling cultuurgelden; afspraken met
bibliotheek. Bibliotheek AVV baseert beleid op gemeentelijk beleid; integraal
beleidskader Sociaal Domein
€ 779.850

€ 779.850

€ 779.850

€ 779.850

EHBO
Preventie: het vergroten van kennis en vaardigheden bij inwoners/cursisten, zodat
doeltreffend kan worden opgetreden bij ongevallen en andere evenementen.
Meer inwoners met EHBO kennis en vaardigheden, dit draagt bij aan een hogere
zelfredzaamheid.
Het verzorgen van EHBO-cursussen en andere activiteiten.
Gezondheidsbeleid
€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

€ 3.000

Hartreanimatie
Betere dekking van AED’s in Stichtse Vecht
Betere dekking 6 minuten zones doordat er meer AED’s zijn
Verzorgen van 6-minuten zones voor hartreanimatie door een netwerk van AED’s in
Stichtse Vecht
Gezondheidsbeleid
€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000

€ 8.000
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CATEGORIE 2 ERVARINGEN EN COMPETENTIES
BASISINFRASTRUCTUUR CATEGORIE 2 ERVARINGEN EN COMPETENTIES

Subsidie
Doel

Investeringsbijdrage buitensportaccommodaties
Het doel van deze subsidie is het bevorderen van een goede kwaliteit van
buitensportaccommodaties in Stichtse Vecht.

Effect

Buitensportverenigingen hebben up to date en veilige sportfaciliteiten. Hierdoor
kunnen inwoners van Stichtse Vecht in hun eigen leefomgeving sporten en bewegen.
Dit heeft uiteenlopende positieve en preventieve effecten op het terrein van
gezondheid, ontmoeting, participatie en leefbaarheid.

Beschrijving

Wij dragen bij aan nieuwe- en vervangingsinvesteringen voor
buitensportverenigingen, zoals vastgelegd in de kadernota Niemand Buitenspel en de
Notitie Harmonisatie Buitensportaccommodaties. Deze bijdrage is gericht op het in
stand houden, dan wel vergroten van de speelcapaciteit van
buitensportaccommodaties. Voor een investeringsbijdrage geldt een
bekostigingsstructuur van 1/3e.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect

Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Kadernota Sport: Niemand buiten spel en Nota Harmonisatie
buitensportaccommodaties
€ 256.000

€ 256.000

€ 256.000

€ 256.000

Investeringsbijdrage binnensport (materialenfonds)
Het doel van deze subsidie is het bevorderen van een goede kwaliteit van materiaal in
binnensportaccommodaties in Stichtse Vecht..
Binnensportverenigingen hebben up to date en veilig sportmateriaal. Hierdoor
kunnen inwoners van Stichtse Vecht in hun eigen leefomgeving veilig sporten en
bewegen. Dit heeft uiteenlopende positieve en preventieve effecten op het terrein
van gezondheid, ontmoeting, participatie en leefbaarheid.
Het sport- en spel materialenfonds biedt binnensportverenigingen de mogelijkheid
om een bijdrage te ontvangen voor investeringen in sport- en spelmateriaal dat
buiten de normen van de KVLO/VNG voor het primair onderwijs valt. Hiervoor geldt
een gelijke bekostigingsstructuur als voor de buitensport: de gemeente draagt 1/3e
bij. Hierdoor worden verenigingen sneller in staat gesteld en gestimuleerd om in
verval geraakte materialen / toestellen te vervangen en daarmee een veilig gebruik te
waarborgen
Amendement binnensport en collegebesluit besteding extra middelen binnensport.
Krijgt plaats in Sportnota 2021
€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Combinatiefuncties en buurtsportcoaches
1) Een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten
mogelijk maken;
2) Lokale verbindingen tot stand brengen en uitbouwen tussen gemeentelijke
beleidsdomeinen en voorzieningen

13

3) Duurzaam versterken, innoveren van sport-, beweeg en cultuuraanbieders en
vrijwilligersorganisaties.
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
Effect

Mensen worden gelukkiger, gezonder, ontmoeten elkaar, integreren, voelen zich met
elkaar en hun omgeving verbonden, etc.

Beschrijving

De subsidie voor combinatiefuncties en buurtsportcoaches komt voort uit onze
deelname aan de landelijke "Brede regeling combinatiefuncties". Deze subsidie is
bedoeld om landelijke en gemeentelijke doelstellingen op het terrein van sport en
bewegen, onderwijs, cultuur, welzijn, gezondheid en zorg te verwezenlijken en lokale
initiatieven die daar een waardevolle bijdrage aan leveren te ondersteunen. Er wordt
aangesloten bij de doestellingen / voorwaarden van de landelijke regeling en ons
lokale beleid op genoemde terreinen. We hechten waarde aan een evenwichtige
spreiding over de kernen en wijken (met extra aandacht voor sociaal-economische
zwakkere wijken), doelgroepen (met extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen) en
sectoren (mede op basis van landelijke richtlijnen). Net als afgelopen jaren wordt er
gewerkt in schooljaren.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie

Deelname aan landelijke regeling, kadernota sport
€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

€ 245.000

JOGG gezonde jeugd gezonde toekomst
Doel: Preventie overgewicht, stimuleren gezonde leefstijl, stimuleren beweging,
stimuleren gezonde voeding. Doelgroep: jeugd 0-18
Minder overgewicht bij kinderen, meer kennis over gezonde leefstijl, kinderen
bewegen meer.
Hiermee bevorderen we projecten voor gezonde voeding en extra beweging voor
kinderen.
Gezondheidsbeleid
€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

€ 5.000

Scouting en buitenevenementen voor kinderen

Doel

Stimuleren van het organiseren van activiteiten voor jeugdige inwoners van de
gemeente Stichtse Vecht door middel van het scoutingspel gespeeld. Aangepast aan
de leeftijdsgroep van de kinderen wordt met creatieve thema’s aan de kinderen de
ruimte gegeven om fysiek te bewegen, sociaal te experimenteren en zich te
ontwikkelen.

Effect

Kinderen/jongeren in Stichtse Vecht komen in aanraking met het spel van scouting.

Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Buitenevenementen en scoutingactiviteiten voor kinderen/jongeren tot 21 jaar
georganiseerd door een scoutingvereniging in Stichtse Vecht, aangesloten bij Scouting
Nederland. Hierbij is het van belang dat het evenement of de scouting bijdraagt aan de
mogelijkheid voor kinderen/jongeren om zich te ontwikkelen op creatief, fysiek en
sociaal vlak. Het buitenevenement en lidmaatschap van de scouting is toegankelijk
voor alle inwoners van Stichtse Vecht.
Integraal beleidskader Sociaal Domein
€ 25.895

€ 25.895

€ 25.895

€ 25.895
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Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Cultuureducatie in het primair onderwijs in Stichtse Vecht
Alle kinderen in Stichtse Vecht op school kennis te laten maken met kunst en cultuur.
Een grotere creatieve kracht van kinderen zodat ze kunnen functioneren in een snel
veranderde maatschappij.
Culturele educatieve activiteiten op scholen in het primair onderwijs, ontwikkelt door
de provinciale kunst en cultuurinstelling. Kennismaken met verschillende kunst- en
cultuuruitingen en de lokale culturele omgeving.
Strategische Heroverweging 2012
€ 16.000

16.000

16.000

16.000

Cultuureducatie op scholen en naschoolse cultuureducatie
Kinderen in aanraking laten komen met verschillende cultuuruitingen, doelgroep
kinderen PO en leerlingen VMBO
Kinderen hebben voldoende culturele bagage en hebben kennis gemaakt met
verschillende cultuuruitingen.
Het stimuleren van cultuureducatie voor kinderen op Primair Onderwijs en VMBO en
het stimuleren van naschoolse cultuureducatie voor kinderen op gebied van muziek
Nota ambitie voor cultuur en Collegewerkprogramma
€ 72.196

€ 72.196

€ 72.196

€ 72.196

Museale activiteiten die het verhaal vertellen van de Vechtstreek
Het verhaal van de Vechtstreek onder de aandacht brengen bij inwoners van Stichtse
Vecht
Meer inwoners hebben kennis gemaakt met de rijke cultuur in Stichtse Vecht
Museale activiteiten die worden georganiseerd door de musea die het verhaal
vertellen van de Vechtstreek en een geregistreerd museum zijn.
Ambitienota cultuur, Collegewerkprogramma en collegevoorstel Vechtstreekmuseum
2019
€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

STIMULERINGSBUDGET CATEGORIE 2 ERVARINGEN EN COMPETENTIES

Subsidie
Doel

Sporten voor jeugd en mensen met een beperking
Het doel van deze subsidie is het stimuleren van verenigingen om jeugdige inwoners
(t/m 23 jaar) en inwoners met een beperking (in de brede zin van het woord) in
beweging te krijgen en kennis te laten maken met sporten middels eenmalige
activiteiten. Ook is deze subsidie bedoeld voor het stimuleren van sportaanbieders om
structureel beweegaanbod voor inwoners met een beperking aan te bieden.
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Effect

Dit draagt bij aan meer structurele sportbeoefening door jeugdige inwoners en
inwoners met een beperking. Meer sociale samenhang tussen inwoners met en zonder
een beperking, verbetering van de sportieve ontwikkeling van inwoners met een
beperking, vergroten van de sportparticipatie, verhoging van structureel sportaanbod
voor inwoners met een beperking.

Beschrijving

Wij stimuleren activiteiten voor ‘jeugd’ en ‘mensen met een beperking’ om ervaring op
te doen met sport en bewegen. We hanteren bij dit budget voor eenmalige activiteiten
een plafond van 500 euro per aanvraag en voor structureel aanbod voor mensen met
een beperking een plafond van 2500 euro per aanvraag

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie

Kadernota sport: Niemand buiten spel (paragraaf 2.3)
€ 16.500

€ 16.500

€ 16.500

€ 16.500

Kaderopleiding ten behoeve van de jeugdsport

Doel

Het doel van deze subsidie is het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit van het
kader binnen verenigingen, zodat deze beter en gerichter trainging kunnen geven aan
de doelgroep jeugd. Onder het kader wordt verstaan: trainers, coaches,
scheidsrechters, spelbegeleiders, bestuurders en vrijwilligers.

Effect

Dit draagt bij aan de structurele toename en langer behoud van jeugdleden binnen
een vereniging. Voldoende vrijwilligers en kwalitatief goed geschoolde medewerkers
dragen bij aan een veilig sportklimaat, betere motorische ontwikkeling van jeugdleden,
het verhogen van plezier in sporten en verbeterde organisatorische randvoorwaarden.

Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Wij stimuleren sportverenigingen om hun kader gericht op de jeugdsport te scholen,
waardoor het kader beter en gerichter training geeft aan de jeugd.
Kadernota Sport: Niemand buiten spel
€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

Flexibel jeugdbudget
Jongeren en hun omgeving nemen verantwoordelijkheid over hun directe
leefomgeving door middel van het bedenken en uitvoeren van projecten en
activiteiten.

Effect

Jongeren leren hoe ze op een positieve manier invloed op hun leefomgeving kunnen
uitoefenen

Beschrijving

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.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Collegewerkprogramma en Integraal beleidskader Sociaal Domein
N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

Flexibel gezondheidsbudget
Kansen en initiatieven realiseren op het gebied van preventieve gezondheid
Doelgroep: inwoners van Stichtse Vecht

Effect

Gezondheidsbevordering en –bescherming.
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Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Het doel van het flexibel gezondheidsbudget is om kansen en initiatieven te kunnen
realiseren op gebied van preventieve gezondheid . Te denken hierbij valt aan
initiatieven op het gebied van leefstijl: met name preventieve projecten
Gezondheidsbeleid
€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500

€ 2.500
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CATEGORIE 3 INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN VANGNETVOORZIENINGEN
BASISINFRASTRUCTUUR CATEGORIE 3 INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN
VANGNETVOORZIENINGEN

Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Ondersteuning van de vrijwillige inzet van mensen
Preventie, Samenredzaamheid, Inclusie. Vrijwillige inzet is essentieel voor de
leefbaarheid in onze wijken en kernen. Vrijwillige inzet draagt bij aan preventie,
stimuleert de samenredzaamheid en bevordert dat iedereen naar wens en vermogen
meedoet in de samenleving.
Problemen in leefwereld opgelost; bloeiend verenigingsleven
De Vrijwilligerscentrale Stichtse Vecht draagt bij aan de ondersteunende infrastructuur
voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door middel van facilitering, bemiddeling,
netwerkontwikkeling stimulering en promotie
Integraal Beleidskader Sociaal Domein
€ 171.468

€ 171.468

€ 171.468

€ 171.468

Ondersteuning van mantelzorgers
Preventie, Samenredzaamheid, Inclusie

Effect

Mantelzorgers ervaren minder overbelasting en houden de essentiële zorg langer vol..

Beschrijving

De lokale ondersteuningsstructuur (steunpunt; organisaties voor respijtzorg) draagt bij
aan het voorkomen en verminderen van overbelasting van mantelzorgers door middel
van informatie & advies, emotionele ondersteuning, doorgeleiding van hulpvragen,
organiseren van lotgenotencontact en door toeleiding naar respijtzorg of het bieden
hiervan (in de vorm van vrijwilligersmaatjes)

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Integraal Beleidskader Sociaal Domein
€ 235.514

€ 235.514

€ 235.514

€ 235.514

Subsidie

Belangenbehartiging kernen door bewonersorganisaties (wijkcommissies)

Doel

Het doel is belangenbehartiging, gesprekspartner zijn van de gemeente, het
bevorderen van de sociale cohesie en bewoners dichterbij elkaar brengen.

Effect

De bewonersgroepen kunnen hierdoor beter de overige bewoners in de wijk
betrekken doormiddel van de bijeenkomsten. Diverse bijeenkomsten van de
bewonersgroepen worden goed bezocht.

Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

De bewonersorganisaties krijgen op basis van een convenant subsidie voor het
uitvoeren van belangenbehartiging van hun wijk.
Kadernota Gebiedsgericht Werken 2011
€ 45.250

€ 45.250

€ 45.250

€ 45.250
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Subsidie
Doel

Maatschappelijke dienstverlening
Preventie, Samenredzaamheid, Inclusie

Effect

Inwoners in een (soms langdurig) kwetsbare positie zijn in staat zich naar vermogen te
redden en deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

Beschrijving

Met Maatschappelijke Dienstverlening (zowel informeel als formeel) worden inwoners
ondersteund 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 om een
algemeen toegankelijke vangnetvoorziening.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Integraal beleidskader Sociaal Domein
€ 538.335

€ 538.335

€ 538.335

€ 538.335

Voedselbank
Bestrijden van armoede, preventie en tegengaan van voedselverspilling.
Doelgroep: alle inwoners van Stichtse Vecht die volgens de criteria van Voedselbank
Nederland in aanmerking komen.

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Minder armoede in Stichtse Vecht en minder voedselverspilling
Het direct ondersteunen van inwoners, die onder het bestaansminimum leven, door
het uitreiken van voedselpakketten die door derden beschikbaar wordt gesteld en het
tegengaan van voedselverspilling.
Nota Minimabeleid
€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

€ 10.000

STIMULERINGSBUDGET CATEGORIE 3 INFORMELE ONDERSTEUNINGSNETWERKEN EN
VANGNETVOORZIENINGEN

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Stimulering uit welzijnsbudget
Het bevorderen van vernieuwende initiatieven voor informele ondersteuning voor en
door inwoners ter versterking van preventie, samenredzaamheid en inclusie.
Vernieuwing van de informele netwerken van inwoners met een ondersteunings- of
hulpvraag.
Dit budget is bedoeld om aanvullende initiatieven te stimuleren ten aanzien van de
ondersteuning van informele netwerken. 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.
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Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Integraal Beleidskader Sociaal Domein
N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

Stimuleringsbudget voor armoedebestrijding onder kinderen
Het doel is het bestrijden van armoede onder kinderen in Stichtse Vecht en preventie.
We willen participatie onder kinderen vergroten, zodat zij kunnen meedoen in de
samenleving net als hun leeftijdsgenootjes.
Doelgroep: Alle kinderen in Stichtse Vecht waarvan hun ouders een laag inkomen
hebben.

Effect
Beschrijving

Komt voort uit

Minder armoede onder kinderen en meer kinderen die meedoen in de samenleving
We willen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ondersteunen, zodat zij net als
leeftijdsgenootjes kunnen meedoen aan sportieve, culturele, recreatieve en
schoolactiviteiten. Het reguliere aanbod is niet altijd toereikend om dit te realiseren.
Dit budget is bedoeld om gezinnen gerichte ondersteuning te kunnen bieden, bovenop
of naast het reguliere aanbod. De ondersteuning mag uitsluitend in natura worden
verstrekt en moet aansluiten bij de situatie van het gezin, zodat het direct ten goede
komt aan de participatie van kinderen.
Onderdeel van Collegewerkprogramma 2018-2022 (Stichting Leergeld).
Vanaf 2021 wordt dit onderdeel van het minimabeleid.

Plafond 2021-2024

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000

€ 15.000
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CATEGORIE 4 ONTMOETING
BASISINFRASTRUCTUUR CATEGORIE 4 ONTMOETING

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Dorpshuizen en wijkcentra
Doel is ruimte voor ontmoeting en voor sociaal-culturele activiteiten. Doelgroep zijn
verenigingen, stichtingen en inwoners van de gemeente Stichtse Vecht.
Meer hulp en zorg voor elkaar, meer ontwikkelingsmogelijkheden, minder
eenzaamheid.
Dorpshuizen en wijkcentra spelen een belangrijke rol in het maatschappelijke,
sociale, culturele en sportieve leven van onze inwoners. Zij worden zo veel mogelijk
door de beheerstichtingen van de dorpshuizen en wijkcentra geëxploiteerd. Er zijn in
2021 vijf dorpshuizen en drie wijkcentra actief in onze gemeente.
Vastgesteld beleid via de kadernota vastgoed en via de strategische koers
dorpshuizen.
€ 269.894

€ 269.894

€ 269.894

€ 269.894

Kinderboerderijen
Recreatie voor kinderen, ontmoetingsplekken in de buurt, welzijn bevorderen,
educatie en voorlichting over dier en natuur aan kinderen
Doelgroep: alle inwoners Stichtse Vecht, met nadruk op ouders/verzorgers met
kinderen.

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Meer sociale cohesie, meer kennis over dier en natuur, meer mogelijkheden tot
recreatie
De kinderboerderij is een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats (sociaalculturele functie). De kinderboerderij draagt daarnaast bij aan kennis over dieren, de
natuur en de omgang met dier en natuur (educatieve en voorlichtende functie). Ook
zorgt de kinderboerderij voor een zinvolle en ontspannende vrijetijdsbesteding
(recreatieve functie).
Integraal beleidskader
€ 81.086

€ 81.086

€ 81.086

€ 81.086

Speeltuinen
Recreatie, ontspanning en ontmoeting voor kinderen en ouders, motorische uitdaging
voor kinderen, stimuleren van buitenspelen.
Doelgroep: Kinderen en hun ouders/verzorgers

Effect
Beschrijving

Komt voort uit

Meer mogelijkheden tot recreatie en beweging, meer mogelijkheden tot ontmoeting
voor kinderen en ouders, betere motorische vaardigheden voor kinderen
Speeltuinen zijn een belangrijke en laagdrempelige ontmoetingsplaats voor ouders en
kinderen en bieden hen de kans om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast dragen
de speeltuinen bij aan de motorische ontwikkeling van en voldoende beweging voor
de jeugd van Stichtse Vecht.
Integraal beleidskader
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Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

€ 1.665

€ 1.665

€ 1.665

€ 1.665

Buitenzwembaden
Het doel van deze subsidie is openbare ontmoeting binnen de gemeentegrenzen. Een
mogelijkheid voor inwoners jong en oud om te recreëren, ontmoeten en bewegen in
hun eigen lokale omgeving, in de buitenlucht.

Effect

Dit draagt bij aan een betere gezondheid, meer zwemveiligheid, minder
verdrinkingsincidenten, meer sociale cohesie, minder eenzaamheid en een betere
motorische ontwikkeling.

Beschrijving

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

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie

Kadernota Sport: 'Niemand buiten spel' (Paragraaf 2.3.)
€ 12.956

€ 12.956

€ 12.956

€ 12.956

Welzijnsvoorzieningen gericht op ontmoeting, activering en signalering
Ontmoeting, activering en signalering vormen de basis voor het realiseren van goede
preventie, versterken de onderlinge redzaamheid en bevorderen dat iedereen naar
wens en vermogen kan meedoen in de samenleving.
Minder eenzaamheid, meer verbondenheid, meer onderlinge hulp
De basisinfrastructuur in het maatschappelijk voorveld van preventie en welzijn 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
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.
Integraal Beleidskader Sociaal Domein
€ 500.929

€ 500.929

€ 500.929

€ 500.929

Organisatie activiteiten viering nationale feestdagen en nationale herdenking
(Koningsdag en 4 en 5 mei)

Doel

Sociale cohesie in de kernen bevorderen d.m.v. organisatie activiteiten nationale
feestdagen en nationale herdenking. Doelgroep: alle inwoners, activiteiten mogen
voor een specifieke doelgroep worden georganiseerd, zoals activiteiten voor kinderen
of voor ouderen.

Effect

Sociale cohesie in de kernen doordat elke inwoner mee kan doen aan activiteiten die
georganiseerd worden in het kader van nationale feestdagen en nationale herdenking.

Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Organisatie activiteiten viering nationale feestdagen en nationale herdenking.
Voorwaarde is dat aan de activiteiten minimaal 10% van de doelgroep per kern hier
aan mee doet.
Afspraken voorgaand subsidieprogramma 2016-2019
€ 29.235

€ 29.235

€ 29.235

€ 29.235
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Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Open Monumentendag
Het streekeigen erfgoed onder de aandacht te brengen bij een breed publiek.
Bijdrage aan de instandhouding van het streekeigen erfgoed door vergroten begrip en
bekendheid.
Organisatie van de jaarlijkse Open Monumentendag in Stichtse Vecht, waarbij
monumenten in de gemeente zijn opengesteld voor een breed publiek en mogelijk
zijdeling ook andere (culturele) activiteiten.
Ambitienota cultuur, Collegewerkprogramma en collegevoorstel Vechtstreekmuseum
2019
€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

Culturele activiteiten
Waarborgen van continuïteit in culturele veld d.m.v. waarderen vaste kosten.
Doelgroep: amateurkunstverenigingen
Meer sociale cohesie in kernen en gemeente, basisinfrastructuur amateurkunsten,
kennis maken met amateurkunsten door openbare uitvoeringen.
Waardering van vaste kosten van amateurkunstverenigingen om continuïteit te
waarborgen. Subsidie bestaat uit een basissubsidie € 500 voor
amateurkunstverenigingen in Stichtse Vecht en 50% vergoeding (max. € 2.500) voor
kosten professionele artistieke leiding (dirigent, regisseur)
Nota Ambitie voor Cultuur en Collegewerkprogramma
€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

€ 30.000

STIMULERINGSBUDGET CATEGORIE 4 ONTMOETING

Subsidie

Culturele activiteiten in monumenten en lokale culturele tradities

Doel

Inwoners en bezoekers kennis laten maken met onze rijke cultuurhistorie en lokale
culturele tradities

Effect

Bijdrage aan de instandhouding van cultuurhistorie en lokale culturele tradities door
vergroten begrip en bekendheid.

Beschrijving

Bewoners van monumenten en cultuurverenigingen kunnen aanvragen indienen voor
culturele activiteiten in monumenten en lokale culturele tradities. Culturele
activiteiten in monumenten: max. € 2.000,- per aanvraag, lokale culturele tradities max
€ 5.000,- per aanvraag. Het uit te keren bedrag is afhankelijk van het bereik.
Voorwaarde is breed publieksbereik.

Komt voort uit

Nota ambitie voor cultuur, Collegewerkprogramma en Kompas voor kwaliteitstoerisme

Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel

€ 30.000

€ 30.000

-

-

Stimulering welzijn
Het bevorderen van vernieuwende initiatieven voor ontmoeting, voor en door
inwoners ter versterking van preventie, samenredzaamheid en inclusie.
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Effect
Beschrijving

Effectief inspelen op (veranderende) behoeften van met name kwetsbare inwoners
aan ontmoeting en meedoen.
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. 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.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Integraal Beleidskader Sociaal Domein
N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

N.t.b.

Ontmoeten en sociale cohesie
Activiteiten stimuleren, verbeteringen in de wijk op gebied van sociale cohesie,
ontmoeting bevorderen
Door de sociale activiteiten verbetert de sociale samenhang in de wijken en kernen.
Het centraal leefbaarheidsbudget is een budget wat jaarlijks terugkomt. Uit dit budget
kunnen ideeën van bewoners en bewonersgroepen gerealiseerd worden. Het kan gaan
om ideeën om mensen bij elkaar te brengen of ideeën voor buurtactiviteiten.
Aanvragen dienen te voldoen aan de voorwaarden die zijn opgesteld door
Gebiedsgericht Werken.
Kadernotitie Gebiedsgericht Werken 2011
€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000

€ 50.000
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CATEGORIE 5 KLIMAAT, DUURZAAMHEID EN OMGEVING
BASISINFRASTRUCTUUR CATEGORIE 5 KLIMAAT, DUURZAAMHEID EN OMGEVING

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Onderhoud monumentale kerktorens
Instandhouding monumentale kerktorens
Betere instandhouding monumentale kerktorens
De subsidie is uitsluitend van toepassing op kerktorens waarvoor bij de overdracht
van het eigendom van de kerktoren aan het kerkbestuur in het verleden een
verplichting is aangegaan om financieel bij te dragen aan het onderhoud.
Besluit Onderhoudsbijdrage kerktoren Kockengen van 9 juli 2019
€ 988

€ 988

€ 988

€ 988

Gemeentelijke monumenten
Instandhouding van gemeentelijke monumenten. Eigenaren van gemeentelijke
monumenten
Beter onderhouden gemeentelijke monumenten
Subsidies voor het herstel van zeer bijzondere monumentale onderdelen van een
pand of object constructief onderhoud of veiligheidsmaatregelen. Max. € 5.000,- per
aanvraag en 50% subsidiabel.
Subsidies voor energiescans, duurzame monumentenadviezen of bouw- of
cultuurhistorisch onderzoek. Max. € 1.000,- per aanvraag en 50% subsidiabel.
Eenmalige bijdrage aan een inspectie van de Monumentenwacht Utrecht van
maximaal €200,-

Komt voort uit

Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect

Beschrijving

Komt voort uit

De onderhoudssubsidie is meegenomen in de harmonisatie van het subsidiebeleid
(zaaknummer Z/12/11422). Op basis van de subsidieverordeningen uit de drie
voormalige gemeenten Maarssen, Breukelen en Loenen is er een onderhoudssubsidie
voor Stichtse Vecht gekomen.
€ 29.708

€ 29.708

€ 29.708

€ 29.708

BIZ Maarssen-dorp
Doel: een levendig en toekomstbestendig centrum met diverse voorzieningen voor
bezoekers en inwoners.
Het uitvoeren van activiteiten in de openbare ruimte of op het internet, die de
leefbaarheid of veiligheid in de BIZ bevorderen, of de ruimtelijke kwaliteit of
economische ontwikkeling van de BIZ versterken.
Het faciliteren van de BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Hart van Maarssen ter
versterking van het centrumgebied van Maarssen-dorp. Voor de uitvoering van de BIZ
is met Ondernemersvereniging Hart van Maarssen een uitvoeringsovereenkomst BIZ
2018-2022 getekend.
Onderdeel van het collegewerkprogramma 2018-2022. Vervolg van het programma
Economie 2015-2018. Raadsbesluit BIZ Maarssen-Dorp.
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Plafond 2021-2024

Subsidie

Opbrengst BIZ
belasting

Opbrengst BIZ
belasting

-

-

Duurzame ontwikkelingsdoelen

Doel

Bijdragen aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen (vaak Global Goals of Sustainable
Development Goals genoemd).

Effect

Initiatieven en projecten vanuit de samenleving die aan het doel bijdragen worden
gestimuleerd, daarnaast wordt kennis en bewustzijn van de Global Goals bij inwoners
bevorderd. Dit draagt bij aan een beter leefbare wereld, zowel lokaal als mondiaal.

Beschrijving

De gemeente Stichtse Vecht heeft besloten gehoor aan de oproep die de VN heeft
gedaan aan alle overheden om zich in te spannen voor de Global Goals volgens de
gedachte ‘Think global, act local’. Dit betekent dat vele lokale initiatieven gezamenlijk
bij kunnen dragen aan mondiale doelstellingen. De gemeente is doet dit op
verschillende manieren, en deze subsidie is om initiatieven en projecten vanuit de
samenleving te ondersteunen die bijdragen aan één of meer van de Global Goals. De
bewustwording en kennis van de duurzame ontwikkelingsdoelen wordt bevorderd
door de subsidie waar mogelijk te koppelen aan bestaande lokale initiatieven.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

B&W besluit over Global Goals for Sustainable Development (mondiale doelen voor
duurzame ontwikkeling) van 25 oktober 2016
€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

€ 7.500

Afkoppelen hemelwater en aanleg groene daken
Een klimaatbestendige gemeente
Minder wateroverlast, betere waterkwaliteit, minder hittestress, efficiëntere
waterzuivering, meer groen, meer biodiversiteit.
Het afkoppelen van hemelwater van het gemengde rioolstelsel levert een bijdrage
aan de bestrijding van wateroverlast, zorgt voor reductie van de vuillast uit de
riolering naar oppervlaktewater, bijdraagt aan een betere werking van de zuivering en
zorgt voor aanvulling van het grondwater.
De aanleg van groene daken een bijdrage levert aan het voorkomen van
wateroverlast in het bebouwde gebied, zorgt voor reductie van de vuillast uit de
riolering naar oppervlaktewater, het reduceren van CO2 door energiebesparing, het
binden van fijnstof, het terugdringen van geluidshinder, het tegengaan van hittestress
en het verhogen van biodiversiteit.

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Subsidie
Doel
Effect
Beschrijving

Gemeentelijk Rioleringsplan
€ 75.000

€ 75.000

€ 75.000

-

Energietransitie (verwacht)
Stimuleren van initiatieven op het gebied van energietransitie en circulaire economie
gericht op particulieren.
Versterken van duurzame ontwikkeling in Stichtse Vecht door initiatieven op het
gebied van energietransitie en circulaire economie te helpen ontwikkelen.
Alle gemeenten hebben (landelijke) doelstellingen om van het gas af te gaan en de
klimaatdoelen van Parijs te halen. Deze subsidie is één van de middelen om de
26

doelstellingen te halen. Met de subsidie moet een bijdrage geleverd worden aan de
volgende activiteiten:
•
•
•
•

wijkaanpak aardgasvrij
informatievoorziening en voorlichting aan inwoners waardoor ze bewuster
duurzame maatregelen kunnen nemen
co-creëren van duurzame initiatieven
ondersteuning energieambassadeurs

Er mag geen sprake zijn van een winstoogmerk.
Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Collegewerkprogramma
€ 54.000
(verwacht)

€ 54.000
(verwacht)

€ 54.000
(verwacht)

€ 54.000
(verwacht)

STIMULERINGSBUDGET CATEGORIE 5 KLIMAAT, DUURZAAMHEID EN OMGEVING

Subsidie
Doel
Effect

Beschrijving

Komt voort uit
Plafond 2021-2024

Stimulering duurzame projecten
Het aanjagen van duurzame initiatieven die aantoonbaar bijdragen aan de
vermindering van de CO 2 uitstoot.
Versterken van duurzame ontwikkeling in Stichtse Vecht door collectieve initiatieven
die aantoonbaar bijdragen aan de vermindering van de CO 2 uitstoot te helpen
ontwikkelen.
Het gaat om projecten, waarbij in samenwerking met anderen wordt bijgedragen aan
een duurzame samenleving door energie te besparen of duurzaam op te wekken. De
financiële bijdrage is bedoeld om duurzame initiatieven aan te jagen of verder te
helpen.
Getoetst wordt aan de voorwaarden uit de subsidieregeling duurzaamheidsfonds.
Criteria zijn onder meer: samenwerking, maximaal € 25.000,- per aanvraag, bereik van
het project, cofinanciering, potentie tot opschaling/voorbeeldwerking.
Collegewerkprogramma, Subsidieregeling duurzaamheidsfonds
€ 100.000
(aangevuld met het
eventueel mee te
nemen bedrag van
het voorgaande
jaar)

€ 100.000

-

-
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1. MONITOR AANBEVELINGEN REKENKAMERONDERZOEK Q1 2020

Rekenkameronderzoeken Stichtse Vecht
Voortgang aanbevelingen en bestuurlijke reacties rapporten
Rapport: Inzicht in prestaties en doeltreffendheid subsidies gemeente Stichtse Vecht (okt. 2014)
Portefeuillehouder: Jeroen Willem Klomps
Aanbevelingen en bestuurlijke reactie:
Aan de raad 1.
Aanbeveling: Formuleer concrete en meetbare beleidsdoelen en prestaties.
Om te kunnen sturen moet de gemeente weten waar ze staat en waar ze heen wil.
De Rekenkamercommissie beveelt aan om de verschillende onderdelen van het
Subsidieprogramma concreet en meetbaar te formuleren. Daarbij dient de gemeente goed
na te gaan wat ze echt wil weten over wat er met de subsidie bereikt wordt in relatie tot de
beleidsdoelen. Prestatie-indicatoren staan niet op zichzelf, het verhaal erbij is minstens zo
belangrijk. Het gaat om tellen en vertellen.
Bestuurlijke reactie: Bij het opstellen van het nieuwe subsidieprogramma schenken wij
extra aandacht aan “specifiek en meetbaar” formuleren van doelstellingen.

2.

Aanbeveling: Voer periodiek evaluaties uit naar de doeltreffendheid van subsidies en de
effecten ervan in de praktijk.
De Rekenkamercommissie beveelt aan om het college uitvoering te laten geven aan de
inhoudelijke evaluatie van de subsidieregelingen naar het doelbereik en de relatie tussen
subsidies en het doelbereik. Neem het wetsartikel uit de Awb over doeltreffendheid en de
effecten van de subsidies in de praktijk op in de Subsidieverordening van de gemeente.
Bestuurlijke reactie: Deze evaluaties voeren wij één keer in de vier jaar uit. Deze frequentie
is gekoppeld aan het vierjarig subsidieprogramma. Voor het opstellen van een nieuw
programma evalueren wij het oude programma.

3.

Aanbeveling: Laat de beoogde en gerealiseerde beleidsdoelen en prestaties terugkomen in
de P&C-cyclus.
Subsidies zijn een instrument voor de gemeente om haar beleidsdoelen te realiseren.

Stand van zaken uitvoering
Stand van zaken 1e kwartaal 2019
(nog) niet volledig gerealiseerd
Bij het opstellen van het nieuwe subsidieprogramma 2021-2023 (in de tweede helft
van 2019) zullen we aandacht besteden aan de meetbaarheid van de
geformuleerde input- en procesindicatoren.
Stand van zaken 1e kwartaal 2020
Het subsidieprogramma 2021-2024 is in voorbereiding en wordt voor de zomer
2020 aan de raad aangeboden. Het college is voornemens om de aanbevelingen van
de rekenkamercommissie over te nemen. Het college komt hier inhoudelijk voor de
zomer 2020 met het vaststellen van het subsidieprogramma 2021-2024 bij u op
terug. Dan zal het college per aanbeveling laten zien hoe deze verwerkt wordt in het
nieuwe programma.
Stand van zaken 1e kwartaal 2019
(nog) niet volledig gerealiseerd
In het eerste halfjaar van 2019 wordt, ter voorbereiding op het nieuwe
subsidieprogramma 2021-2023, een evaluatie uitgevoerd op het
subsidieprogramma 2016-2019.
Stand van zaken 1e kwartaal 2020
De evaluatie van het subsidieprogramma 2016-2019 wordt momenteel uitgevoerd.
De evaluatie wordt voorafgaand aan de raadsbehandeling van het
subsidieprogramma 2021-2024, door het college vastgesteld en vervolgens ter
kennisname aan de raad gestuurd.
Gerealiseerd.
Het koppelen van beleidsdoelen en prestaties aan de P&C-cyclus is staand beleid in
Stichtse Vecht. In de Bestuursrapportage nemen wij uitsluitend informatie op indien
daar aanleiding toe is. De Bestuursrapportage is een afwijkingenrapportage.
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De Rekenkamercommissie beveelt aan om de informatie over de met subsidies beoogde en
gerealiseerde beleidsdoelen, voorzien van een korte toelichting, op te nemen in de P&C
cyclus.
Bestuurlijke reactie: De beleidsdoelen die per beleidsterrein zijn benoemd, nemen wij in de
P&C-cyclus mee.
Aan het
college

4.

Aanbeveling: Zet in de beschikkingen de beoogde prestaties concreet op een rij.
De Rekenkamercommissie geeft aan dat een beschikking in ieder geval een overzicht van de
te verwachten resultaten en effecten, activiteiten, producten of prestaties gerelateerd aan
de gemeentelijke doelstellingen dient te bevatten.
De Rekenkamercommissie beveelt aan om voor een focus op de prestaties en het verkrijgen
van verantwoordingsinformatie over de prestaties deze helder in de beschikking weer te
geven.
Bestuurlijke reactie: We nemen deze aanbeveling ter harte bij beschikkingen zonder
uitvoeringsovereenkomst. Bij grote subsidiebedragen sluit de gemeente met de
subsidieontvanger een uitvoeringsovereenkomst af. Deze wordt met de beschikking
meegezonden. In de beschikking verwijzen wij naar deze uitvoeringsovereenkomst en
vermelden dat deze deel uitmaakt van de beschikking. Voordeel hiervan is dat de
uitvoeringsovereenkomst door beide partijen wordt ondertekend dit in relatie tot de
beschikking die alleen door de gemeente wordt ondertekend.

5.

Aanbeveling: Hou de vinger aan de pols bij de subsidies die direct worden vastgesteld.
In het landelijk subsidiekader is ervoor gekozen om voor relatief lage subsidies (tot € 2.500)
over te gaan tot directie vaststelling. Stichtse Vecht heeft deze systematiek overgenomen.
De Rekenkamercommissie beveelt aan zich ervan te vergewissen dat de subsidies voor deze
groep goed worden besteed.

Gerealiseerd.
Wij vermelden in de subsidiebeschikkingen de beleidsdoelen uit het subsidieprogramma en de activiteiten die de aanvrager heeft aangeboden uit te voeren om
deze doelstellingen te behalen.
Bij grote subsidie bedragen (subsidies > € 50.000,-) werken wij met een
uitvoeringsovereenkomst waarin zowel de aanvrager als de gemeente aangeeft
waartoe zij zich over en weer verplichten. Bij subsidieverleningen zonder
uitvoeringsovereenkomst geven wij in de beschikking aan voor welke activiteiten de
subsidie wordt verleend en wordt verwezen naar de bij de aanvraag meegestuurde
informatie over de prestaties die in ruil voor de subsidie worden geleverd.

Gerealiseerd.
Voor alle subsidies die niet meteen zijn vastgesteld moet een vaststellings-verzoek
worden ingediend.
Bij het verlenen van subsidies die direct zijn vastgesteld kondigen wij aan dat we
steekproefsgewijs om verantwoording kunnen vragen.

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte. Bij het opstellen van het nieuwe
subsidieprogramma nemen we in overweging een steekproef aan te kondigen. NB Hierbij
houden wij wel oog voor de keuze die is gemaakt om regeldruk te verminderen, de
verantwoordingsplicht zo beperkt mogelijk te houden en vertrouwen te hebben in de
organisaties.
6.

Aanbeveling: Verbeter de informatiefunctie van het subsidieregister.
De Rekenkamercommissie constateert dat transparantie van het Subsidieregister belangrijk
is voor gemeentelijk beleid. Zij beveelt aan om naast wat de gemeente al doet, aanvullend
in het register op te nemen:
• de (samengevatte) gesubsidieerde activiteiten en/of de beoogde prestaties;
• het onderscheid tussen de verschillende subsidieregelingen vergezeld door het
subsidieplafond per regeling.

Gerealiseerd.
Wij nemen in het subsidieregister (met ingang van 2016) een korte omschrijving van
de activiteiten op, of het project waarvoor de subsidies is verleend. In het register
staat vermeld dat meer informatie bij het subsidie-bureau opgevraagd kan worden.
Van deze mogelijkheid is echter tot op heden nog geen gebruik gemaakt.
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•

de financiële bijdragen die de gemeente verstrekt en die in juridische zin aangemerkt
worden als subsidie, in het overzicht worden opgenomen.

Bestuurlijke reactie: Wij nemen de aanbeveling ter harte doch wij worden in onze
mogelijkheden wel beperkt door de verplichting om te voldoen aan de webrichtlijnen uit
het Nationaal Uitvoeringsprogramma Betere Dienstverlening en e-overheid (NUP).
7.

Aanbeveling: Laat de gerealiseerde prestaties opnemen in de verantwoordings-verklaring
die door de subsidieontvanger wordt ingediend.
Door in de beschikking helder op te nemen wat de beoogde prestaties met de subsidie zijn,
kunnen de subsidieontvangers deze overnemen in de verklaring. Hierdoor verkrijgt de
gemeente een duidelijk beeld van de beoogde en gerealiseerde prestaties. Zeker bij de
subsidies tussen de € 2.500 en € 10.000 levert dat meer informatie op dan nu het geval is.

Wij hebben deze aanbeveling van de Rekenkamercommissie niet overgenomen.
De gerealiseerde prestaties staan vermeld in de inhoudelijke rapportage,
die de subsidieontvangers (verplicht) moeten meesturen met de
verantwoordingsverklaring. Deze gegevens vormen de basis waarop de
beleidsadviseurs beoordelen of de verplichtingen zijn nagekomen en de subsidie is
besteed voor het doel waarvoor deze is verleend.

Bestuurlijke reactie: Wij nemen deze aanbeveling niet over, omdat wij van mening zijn dat
de gerealiseerde prestaties al vermeld staan in de inhoudelijke rapportage, die de
subsidieontvangers (verplicht) mee moeten sturen met de verantwoordingsverklaring.
8.

Aanbeveling: Gebruik bestaande kennis bij het evalueren van subsidies.
De Rekenkamercommissie beveelt aan gebruik te maken van de beschikbare openbare
informatie om goede evaluaties van subsidieregelingen te maken wanneer de gemeente
haar subsidieregelingen evalueert.

Gerealiseerd.
Wij nemen de bestaande kennis mee bij evaluatie van subsidies.

Bestuurlijke reactie: We nemen de aanbeveling ter harte.
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