Subsidieplafonds subsidies 2019 voor het
sociaal-maatschappelijk terrein (bij ongewijzigd beleid)
Op basis van de op 9 november 2017 door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor 2018
hebben wij de subsidieplafonds vastgesteld. Wij maken op grond van artikel 4:26 en met toepassing
van artikel 4:28 van de Algemene wet bestuursrecht deze subsidieplafonds voor het jaar 2019 bekend.
Voor 2019 wordt er gewerkt met subsidieplafonds per beleidsterrein of een onderdeel daarvan. De in
2019 te verstrekken subsidies moeten passen binnen deze plafonds. De bedragen vloeien voort uit het
Subsidieprogramma 2018 en de meerjarenbegroting 2018-2021 van de gemeente exclusief een
eventuele indexering voor loon- en prijsstijgingen.
SUBSIDIES IN HET KADER VAN HET SUBSIDIEPROGRAMMA

Begroot

PROGRAMMA 1 - Bestuurlijke aangelegenheden
Relatie burger en bestuur (m.b.t. jumelages)

8.036

PROGRAMMA 10 – Jeugd en educatie
Onderwijsbegeleiding

26.535

Jeugd- en jongerenwerk

116.341

Centrum voor jeugd en gezin

763.220

PROGRAMMA 11 - Maatschappelijke ondersteuning
Emancipatie (m.b.t. bewustwordingsprojecten)
Maatschappelijk werk

3.829
1.886.320

Opvang asielzoekers (m.b.t. vluchtelingenwerk)

100.305

Eerstelijnsloket WMO

306.200

Ouderenwerk
Maatwerkvoorziening nature WMO (Demeter)
Overige club- en buurtwerk

45.386
51.080
494.768

PROGRAMMA 12 - Werk en inkomen
Bijstandsuitkeringen (m.b.t. Cliëntenraad sociale zaken)
Gemeentelijk minimabeleid (m.b.t. St. Leergeld De Bilt)

6.513
159.564

PROGRAMMA 13 - Kunst, cultuur en cultuurhistorische waarden
Mediazaken (m.b.t. lokale omroep)

26.607

Openbaar bibliotheekwerk

970.878

Muziekonderwijs (m.b.t. Het Kunstenhuis)

822.517

Overige kunstzinnige vorming (m.b.t. CDB/Werkgroep Kids/St. Kunst Centraal)

11.913

Kunstbevordering en –beoefening

51.063

Recreatievoorzieningen (betaald)
Dorpshuizen Westbroek en Hollandsche Rading

8.697
53.847

PROGRAMMA 14 - Sport en sportaccommodaties
Sportaccommodaties

179.843

Bevordering sportdeelname

557.090

Algemene dekkingsmiddelen
Incidentele subsidies
TOTAAL

19.441
6.669.993

Het vermelden van bedragen gebeurt onder het voorbehoud dat de gemeenteraad voor het jaar 2019
bij de vaststelling van de Programmabegroting 2019 voldoende middelen beschikbaar stelt. Aan de
bedragen kunt u geen rechten ontlenen. Instellingen die sinds 2015 een jaarlijkse subsidie ontvangen
hebben voorrang voor een jaarlijkse subsidie 2019, tenzij bij het vaststellen van beleidsregels of
bezuinigingen anders wordt besloten. De betreffende instellingen waarbij iets verandert krijgen vóór
1 juli 2018 bericht.

