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Inleiding
1.1

Algemeen

In het Subsidieprogramma 2020 staan de instellingen, groepen of personen op sociaal-maatschappelijk terrein
(zorg en welzijn) aan wie in 2020 een subsidie zal worden verleend.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de subsidieaanvragen voor het jaar 2020 beoordeeld. Zijn er
inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2020 af te wijzen, dan is dit in het subsidieprogramma
vermeld bij de betreffende instelling.
Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Gezien
de financiële situatie van de gemeente is er geen ruimte voor nieuw beleid.
Het Subsidieprogramma 2020 is door ons college vastgesteld op 3 december 2019.
1.2

Basis voor het subsidieprogramma 2020

Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen
te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt de gemeente verenigingen en stichtingen bij het
uitvoeren van hun activiteiten. Deze activiteiten moeten een bijdrage leveren aan de gemeentelijke
beleidsdoelstellingen binnen het sociaal domein.
De subsidies voor 2020 op sociaal maatschappelijk terrein worden verstrekt op grond van de Algemene
subsidieverordening De Bilt 2019 en de bijbehorende nadere regels. In de nadere regels staan per beleidsterrein de
kaders die de inhoudelijke basis vormen voor subsidieverstrekking.
1.3

Implementatie nieuw subsidiebeleid

In 2017 is de gemeente gestart met de herijking van haar subsidiebeleid. Reden hiervoor was dat de gemeente
nieuw subsidiebeleid wilde ontwikkelen dat toekomstbestendig is en dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de
maatschappij. Dit houdt in dat subsidieverstrekking een bijdrage moet leveren aan de transformatie in het sociaal
domein. Om dit te realiseren moet het subsidiebeleid erop gericht zijn om samen met subsidiepartners activiteiten
te ontplooien die duurzaam en inclusief zijn en die een bijdrage leveren aan de gewenste, maatschappelijke
effecten in de stad. De gemeenteraad heeft dit nieuwe beleid vastgesteld in de Nota subsidiebeleid gemeente De
Bilt 2019.
De beleidsnota ligt ten grondslag aan de vastgestelde Algemene Subsidieverordening 2019 en de daarbij
behorende nadere regels. Omdat de Asv en de nadere regels pas halverwege 2019 zijn vastgesteld, is het
subsidieprogramma 2020 een overgangsdocument, waarbij de ‘nieuwe manier’ van subsidieaanvragen en
subsidieverlening nog niet is geïntegreerd. Wel gaat de gemeente na vaststelling van het subsidieprogramma in
gesprek met subsidiepartners om te kijken welke stappen gezet kunnen worden in het concretiseren van
subsidieafspraken. Deze subsidieafspraken zijn gericht op output en outcome indicatoren en geven zowel de
gemeente als de subsidiepartner mogelijkheden om meer te sturen op de gewenste, maatschappelijke effecten.
Het traject waarbij afspraken worden gemaakt op basis van output-, outcome- en effectindicatoren is er echter één
van meerdere jaren. Voor het subsidiejaar 2020 zullen de eerste stappen gezet worden die gericht zijn op het
concretiseren van de te organiseren activiteiten en indien mogelijk op het bepalen van output indicatoren. Deze
afspraken zullen in afstemming met de subsidiepartners worden gemaakt. Bij de grote instellingen zal een start
worden gemaakt met het werken met uitvoeringsovereenkomsten. Voor meerjarige subsidies hoeft per 2019 nog
maar een keer in de twee jaar een aanvraag te worden ingediend. De concretisering van de subsidies voor 2021
vindt echter pas plaats in het jaar 2020 aan de hand van actuele informatie die de instellingen dienen te
overleggen.
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1.4

Opzet Subsidieprogramma 2020

De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Het
subsidieprogramma sluit daar qua opzet op aan. Subsidies die worden toegekend voordat de begroting is
vastgesteld, worden altijd verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar
zullen worden gesteld.
De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje "opmerkingen" staan alleen
zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het overige vindt de
subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid.
In het subsidieprogramma zijn per instelling ook de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven vermeld.
Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het subsidieprogramma krijgen toegestuurd,
geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de Algemene wet
bestuursrecht.
In hoofdstuk 1 tot en met 4 staan de subsidie-aanvragende instellingen met een aantal bedragen:
- bij "subsidie 2019" het bedrag dat in het subsidieprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was
vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad;
- bij "gevraagd 2020" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen waarop de instelling voor dat jaar een beroep
doet zonder rekening te gehouden met indexering van bedragen door de gemeente; en
- bij "voorstel 2020" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders in dat jaar aan subsidie beschikbaar willen
stellen.
In 2020 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 20.207,- (zie hoofdstuk 5).
Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het subsidieprogramma ten laste
van deze stelpost subsidieverzoeken in de loop van het subsidiejaar honoreren.
In hoofdstuk 5 staat informatie over het gemeentelijke Fonds voor Culturele Evenementen.
In hoofdstuk 6 staan de nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2020.
1.5

Subsidiemaatstaven

In bijlage 1 staat een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het
subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een
uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het
verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d.
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1

Programma 4: Onderwijs

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2019

gevraagd
2020

voorstel
2020

Onderwijsachterstanden:
- Stichting Meander (Opstapje/Opstap)

117.940,-

121.383,-

89.709,89.709,-

27.172,-

26.460,-

26.460,26.460,116.169,-

Schoolbegeleidingsdienst:
- CED Groep
Totaal

Subsidie-aanvragen:

Stichting Meander (Opstapje/Opstap)
opmerkingen:
Ouders van kinderen die een VVE programma in de voorschoolse periode volgen, nemen deel aan het Opstap(je)
programma of aan VVE thuis. Dit is conform het gemeentelijke onderwijsachterstanden-beleid. Het doel van het
Opstapje/Opstap programma is het voorkomen dan wel verminderen van achterstand en uitval en het bevorderen
van de motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Dit wordt bewerkstelligd door een intensieve
opvoedingsondersteuning via het Opstap(je) programma, dat gericht is op het stimuleren van:
- taal- en cognitieve ontwikkeling;
- de sociaal emotionele ontwikkeling;
- de ouder-kind interactie.
Het Opstapje programma is voorschools en richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. Het Opstap programma is
gericht op kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten ter voorbereiding op groep 3.
Deze kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar.
Het programma past zowel binnen het onderwijsachterstandenbeleid als het beleid gericht op opvoed- en
opgroeiondersteuning (CJG). Er is sprake van een combinatie van groepsinstructies en huisbezoeken waarbij
gezinnen individueel worden begeleid. Met de subsidie is er ruimte voor ca. 50 deelnemers.
Subsidiebedrag is opgebouwd met personeelslasten, overhead (max. 15% van personeelslasten) en
activiteitenkosten. De eigen bijdrage van deelnemers (€ 750,-) wordt ingehouden op de totale lasten.
Bezuinigingen 2020/2021:
In verband met de noodzakelijke ombuigingen die de gemeente dient te realiseren om tot een sluitende meerjaren
begroting te komen wordt het programma Opstap vanaf het nieuwe schooljaar ergo medio juli 2020 uitgefaseerd.
Dit resulteert in een verlaging van de subsidie in 2020 van € 30.000,- en vanaf 2021 structureel met € 57.000,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen;
- voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie;
- in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de uitvoerders van VVE-programma's inspelen
op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE.
subsidie-maatstaven:
- 100% goedgekeurde kosten tot maximaal € 89.709,-.
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Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting meander heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Stichting Meander voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van
deze informatie en hetgeen wat hierboven is gesteld over noodzakelijke ombuiging wordt komend jaar de subsidie
voor 2021 nader geconcretiseerd.

CED Groep
opmerkingen:
De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep ontvangt jaarlijks subsidie voor het adviseren van gemeente op het gebied
van VVE, ondersteuning bij kwaliteitsverbetering en het monitoren van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)
als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid.
subsidie-randvoorwaarden:
- de middelen inzetten voor advisering gemeente op gebied van VVE/OAB, ondersteuning voorschoolse
voorzieningen en monitor onderwijsachterstanden;
- In 2020 stelt de gemeente een werkgroep VVE in, waar de CED groep onderdeel van uitmaakt.
subsidie-maatstaven:
- een vast bedrag van € 26.460,- (niet geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. CED Groep heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
CED Groep voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van
deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.
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Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2019

gevraagd
2020

voorstel
2020

Biltse Sport Federatie:
- Biltse Sport Federatie

4.180,-

4.082,-

4.082,4.082,-

5.088,667,82,492,125.692,-

5.500,651,84,504,101.687,-

5.164,651,84,504,101.687,108.090,-

11.000,26.717,114.288,-

11.000,27.717,114.288,-

11.000,26.717,100.000,137.717,-

27.246,-

46.400,-

32.555,32.555,-

994.179,-

1.035.780,-

1.009.092,zie tekst
1.009.092,-

726.217,80.517,34.691,-

737.110,p.m.
34.691,zie tekst

737.110,81.527,34.691,zie tekst
853.328,-

12.199,-

12.199,-

12.199,12.199,-

11.856,4.907,3.712,4.693,927,-

12.000,7.244,3.712,4.800,4.920,-

12.000,4.981,3.712,4.763,941,26.397,-

3.938,1.963,8.746,6.827,4.609,-

3.100,2.000,8.746,10.000,5.946,-

3.100,1.992,8.746,6.929,4.609,25.376,-

Sportverenigingen:
-

Sportstichting Samen Verder
Regionaliseringsproject Zeist e.o.
Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
SV Irene Hart en Vaat
BZC Brandenburg m.b.t. gebruik zwembad

Combinatiefunctionarissen/sportcoaches:
- Stichting Delta
- Stichting Het KunstenHuis
- Stichting MENS De Bilt

Stimulering lokale omroep:
- Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk:
- Stichting RegioCultuurCentrum Idea
- budgetsubsidie
- Taalpunten De Bilt

Kunstzinnige vorming:
- Stichting Het KunstenHuis De Bilt/Zeist
- educatief deel incl. Masguerade
- uitvoeringszaal Het Lichtruim
- inrichtingskosten
- uitvoering theaterprogramma 'Eigen Schuld'

Kunsteducatie onderwijs:
- CDB / Werkgroep Kids

Muziek- en toneelverenigingen:
-

Koninklijke Biltse Harmonie
Nederlands Brandweerorkest
Muziekvereniging Kunst & Genoegen
Muziek, drum en majorettever. Vriendenkring
Toneelvereniging Steeds Beter

Stimulering Cultuurparticipatie:
-

9

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven
Cultuurpodium De Bilt
Theater in 't Groen
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Historische Kring D’Oude School

SUBSIDIEPROGRAMMA 2020, GEMEENTE DE BILT

Cultuureducatie:
- Stichting ProDemos m.b.t. Fort De Bilt
- Stichting Respectvol Samenleven De Bilt

2.676,1.245,-

2.676,1.245,-

2.676,1.245,3.921,-

6.525,2.325,-

6.950,2.325,-

6.623,2.325,8.948,-

7.000,15.000,-

12.000,10.000,-

7.000,10.000,17.000,2.238.705,-

Volksfeesten:
- Oranjecomité De Bilt/Bilthoven
- Stichting Oranjeconcours De Bilt

Recreatieve voorzieningen:
- Stichting Dierenweide Maartensdijk
- Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Schaapskooi
Totaal
Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2020.

Subsidie-aanvragen:

Biltse Sport Federatie
opmerkingen:
De Biltse Sportfederatie (BSF) is het sportplatform in De Bilt.
De BSF stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en te bevorderen dat zoveel mogelijk
inwoners van de gemeente De Bilt naar eigen keuze op verantwoorde wijze sport kunnen beoefenen dan wel
daarbij betrokken kunnen zijn.
De BSF tracht haar doel te bereiken door middel van beleidsontwikkeling, dienstverlening, coördinatie,
samenwerking, advisering en overleg en alle andere wettige middelen welke voor het bereiken van het gestelde
doel nuttig of nodig worden. Daarmee draagt de BSF bij aan de ambities van het gemeentelijke sportbeleid.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2020 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging,
advisering gemeente).
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor de BSF van € 4.082,- (niet geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Biltse Sport Federatie heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Biltse Sportfederatie voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis
van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Sportstichting Samen Verder
opmerkingen:
Sportstichting Samen Verder verzorgt sport- en spelaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in
recreatief en wedstrijdverband.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2020 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 5.164,- (geïndexeerd).
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Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Sportstichting Samen Verder heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Sportstichting Samen Verder voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op
basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader
geconcretiseerd.

Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o.
opmerkingen:
De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten op de
Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn.
Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2020 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instelling.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag als bijdrage in de kosten 2019 van € 651,-.

Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
opmerkingen:
Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen
genieten van de zwem- en/of paardensport. Met een vast bedrag per Biltse deelnemer (€ 42,-) draagt de gemeente
bij in het dekken van het exploitatietekort.
Voor 2020 wordt uitgegaan van twee deelnemers. Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2019 voor het
sociaal-maatschappelijk terrein worden er vanaf 2014 geen subsidies meer verstrekt lager dan
€ 500,-. Gelet op de doelgroep en de regionale activiteit wordt met beroep op de hardheidsclausule uit de
Algemene subsidieverordening De Bilt 2019 (artikel 26) voor 2020 toch een subsidie geraamd van € 84,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 42,- (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2020 is het aantal leden per 31 december 2019.

SV Irene afdeling Hart en Vaat
opmerkingen:
De Hart en Vaat Beweeggroep is er speciaal voor mensen met een hart en/of vaataandoening. Het gaat om
mensen die nog voldoende aan beweging willen doen en als voortzetting op een revalidatie in het ziekenhuis. Dit
onder deskundige begeleiding. Voor 2020 wordt uitgegaan van 12 deelnemers voor een bedrag van € 504,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 42,- (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2020 is het aantal leden per 31 december 2019.

BZC Brandenburg m.b.t. gebruik zwembad
opmerkingen:
Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt
gesubsidieerd.
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SUBSIDIEPROGRAMMA 2020, GEMEENTE DE BILT

subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 178,20 (2018).
De kostprijs wordt tijdens budgetperiode jaarlijks aangepast aan het CPI. Dit geldt ook voor het bedrag dat de
zwemclub netto betaalt. Voor 2018 is het netto uurtarief € 34,99 per uur voor het wedstrijdbad. Het
subsidiebedrag per uur is € 143,21. In afwachting van het CPI worden de bedragen 2018 aangehouden.
Voor 2020 wordt uitgegaan van het werkelijk aantal gehuurde uren en de in 2020 geldende tarieven.

Combinatiefunctionarissen / buurtsportcoaches
opmerkingen:
Stichting Delta, Stichting MENS De Bilt en Stichting Het KunstenHuis De Bilt/Zeist ontvangen structureel een
jaarlijks subsidie voor de uitvoering van taken in het kader van de in 2019 aangepaste Brede Regeling
Combinatiefuncties. Het doel van de regeling is dat er lokaal meer slimme en kansrijke verbindingen tussen de
sport- en beweegaanbieders, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen en het bedrijfsleven tot stand komen.
Voor Stichting Delta gaat het in 2020 om € 11.000,- voor het verzorgen van de schoolsportdagen en-toernooien in
samenwerking met de verenigingen, zorgen voor bijscholing van de groepsleerkrachten, meewerken aan Wat
Beweegt jou, Motorisch Remedial Teaching, de invoering van een leerlingvolgsysteem en
verenigingsondersteuning. Bij de Stichting Het KunstenHuis verzorgt de Jeugdtheaterschool Masquerade drama en
o.a. theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen.
Het KunstenHuis ontvangt naast de jaarlijkse subsidie ook een subsidie van € 26.717,- voor ondersteuning door
combinatiefunctionarissen. De buurtsportcoaches van MENS De Bilt hebben 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 gezondheidszorg, welzijn, jeugdzorg, jongerenwerk en onderwijs. Er is altijd sprake van
een combinatie met sport en bewegen. MENS De Bilt ontvangt hiervoor voor 2020 naast de jaarlijks subsidie een
subsidie van € 100.000,-.
Verschil gevraagd – verleend MENS De Bilt
De gemeente staat voor de opgave om te bezuinigen. Het bedrag dat de gemeente ontvangt aan rijksmiddelen
voor de buurtsportcoaches binnen het gemeentefonds is onvoldoende om het volledige subsidiebedrag aan MENS
De Bilt te subsidiëren. In overleg met MENS De Bilt is daarom besloten om voor 2020 een bedrag van € 100.000,te subsidiëren voor de buurtsportcoaches. MENS De Bilt en de gemeente gaan in overleg om een structurele
oplossing te vinden voor de financiering van de buurtsportcoaches.
Verschil gevraagd – verleend Het Kunstenhuis
Het KunstenHuis vraagt voor 2020 een subsidie aan van € 27.117,- voor de combinatiefunctionarissen. Echter,
omdat indexering niet van toepassing is, wordt het vaste bedrag van € 26.717,- verleend.
subsidie-randvoorwaarden:
- het door de betrokken partijen opstellen van een jaarlijks werkplan en een jaarverslag;
- de gelden voor combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden
besteed aan de aangegeven zaken.
subsidie-maatstaven:
- bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen/buurtsportcoaches (index niet van toepassing).

Stichting Lokale Omroep De Bilt (RTV De Bilt)
opmerkingen:
De Stichting Lokale Omroep De Bilt (Stilob/RTV De Bilt) heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's
bestemd voor de gemeente De Bilt en het verzorgen van een programma dat is gericht op bevrediging van de in de
gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen.
De Stilob werkt samen met Slotstad RTV, de lokale omroep van de gemeenten Zeist en Bunnik. Samen willen zij
komen tot een vitale en krachtige publieke omroeporganisatie. Met hun veranderplan spelen de omroepen in op de
huidige ontwikkelingen in medialand. Tevens sluiten ze aan op de beoogde streekvorming van lokale omroepen.
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Deze is gericht op gelijktijdige verhoging van kwaliteit, maatschappelijke waarde en verlaging van de
productiekosten, waarbij de omroep functioneert in de woon- en leefomgeving van de burger.
Op grond van artikel 2.170b van de Mediawet 2008 zijn burgemeester en wethouders verplicht om voor bekostiging
van de lokale omroep zorg te dragen. De raad heeft op 27 april 2010 besloten om de Stilob op basis van de
subsidieverordening te subsidiëren. Burgemeester en wethouders zetten deze lijn voort en vullen op deze wijze de
bekostigingsplicht in.
In 2018 is de Biltse visie op het lokaal toereikend media-aanbod geformuleerd. Op basis daarvan is vastgesteld dat
de bekostiging van de lokale omroep structureel moet worden teruggebracht naar het niveau van voor 2016 om te
voorzien in een lokaal toereikend media-aanbod.
Met ingang van subsidiejaar 2018 is de tot dan toe gehanteerde berekeningsmethode op basis van een
richtsnoerbedrag per huishouden losgelaten. In plaats daarvan wordt per 2018 uitgegaan van een jaarlijks te
indexeren vast bedrag voor de lokale omroep. Basis hiervoor is het geïndexeerde subsidiebedrag van 2015 van
voor de verlaging van het richtsnoerbedrag. Voor de jaren 2016, 2017 en 2018 is uitgegaan van het geïndexeerde
subsidieniveau van 2015. Per 2019 is het bekostigingsniveau structureel op dat niveau teruggebracht. Incidentele
subsidies worden telkens apart afgewogen.
Verschil gevraagd-verleend
Voor het jaar 2020 vraagt de Stilob een reguliere bekostiging aan van € 27.000,-. Ook vraagt de omroep een extra
subsidie van € 19.400,- aan bestemd voor het doorgeven van het televisiesignaal aan alle aanbieders van digitale
televisie in de gemeente (€ 4.900,-) en voor een professionalisering van de redactie van de omroep (€ 14.500,-).
De aanvraag voor de reguliere bekostiging wordt gehonoreerd met toepassing van de jaarlijkse indexering van de
gemeente (zie hierboven). Daarnaast wordt de extra subsidie van € 4.900,- voor het doorgeven van het
televisiesignaal aan alle aanbieders van digitale televisie in de gemeente eenmalig toegekend zodat aan de eis van
een lokaal toereikend media-aanbod kan worden voldaan. De extra subsidie van € 14.500,- voor professionalisering
wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep;
- toewijzen zendtijd in 2020 door het Commissariaat voor de Media.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 27.655,- (geïndexeerd) en een incidenteel subsidie van € 4.900,-.

RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk)
opmerkingen:
RegioCultuurCentrum Idea vult de bibliotheekfunctie in voor de regio Midden Nederland en ontvangt daarvoor
subsidie van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist.
RegioCultuurCentrum Idea vult de bibliotheekfunctie in voor de regio Midden Nederland en ontvangt daarvoor
subsidie van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Soest en Zeist.
Het jaarverslag 2018 en de aanvraag 2020 geven een goed beeld van de activiteiten en speerpunten. In de “Visie
Idea 2017-2020” spreekt Idea als missie uit, dat zij alle inwoners kansen wil bieden om volwaardig mee te kunnen
doen in de moderne kennis- en informatiesamenleving.
Ze werken daarbij langs de lijnen vergroten van zelfredzaamheid, vaardigheid, creativiteit en betrokkenheid. Ze
zetten in op het vergroten van digitale vaardigheden, geletterdheid en participatie en benaderen de jeugd actief om
ze bekend te maken met de collecties en activiteiten van Idea.
In de jaren tot en met 2018 is aanzienlijk gekort op de subsidie, dit is inmiddels sluitend verwerkt in de begroting.
Ook in 2020 spant Idea zich in om kosten te besparen door efficiënter werken en om meer inkomsten te genereren
o.a. door nieuwe proposities te ontwikkelen en door regionalisering van het cursusaanbod van de Volksuniversiteit.
We zien dat de plannen van Idea aansluiten op de drie hoofdthema’s van het gemeentelijk cultuurbeleid ‘Van
Ouverture naar Cantate’:
- versterken culturele infrastructuur;
- vergroten publieksbereik;
- stimulering cultureel ondernemerschap.
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Taalpunten 3.0
Op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’ ontvangt Idea voor de aanpak van laaggeletterdheid
een extra subsidie voor Taalpunten 3.0 De Bilt (samenwerkingsverband met Steunpunt Vluchtelingen De Bilt en
MENS De Bilt). Zie verder programma 6 Sociaal Domein (pagina 32 onder 3.23).
Verschil gevraagd –verleend
Idea vraagt een extra subsidiebedrag van € 24.350,- voor implementatie van ‘de bibliotheek op school’. Het
verzoek om een hogere subsidie wordt afgewezen in verband met de financiële situatie van de gemeente. Zie

hoofdstuk 6.
De rest van het verschil wordt verklaard door de indexering 2020. In de aanvraag is Idea uitgegaan van 1,5% voor
het loongevoelige deel van de subsidie en 2% voor het prijsgevoelige deel. De gemeenteraad heeft de ruimte voor
indexering in 2020 vastgesteld op respectievelijk 1,9% en 1,5%. Voor de verlening komen beide daarom uit op
1,5%.
Prestatieafspraken
De vier gemeenten en Idea werken samen aan het project “van meten naar wegen”. Hierbij wordt een uniforme
regionale meting en verantwoording ontwikkeld van maatschappelijk effect/impact van de diensten/producten van
Idea. Hierdoor wordt aanbod beter afgestemd op de tijdgeest, wordt bureaucratie verminderd en neemt
vergelijkbaarheid toe. We rekenen op de inzet van alle partijen om dit project tot een goed resultaat te brengen. In
afwachting van de resultaten van dit project zal bij de subsidieverlening worden aangesloten bij de
prestatieafspraken 2019.
subsidie-randvoorwaarden:
- meewerken aan het project van meten naar wegen;
- geldende prestatieafspraken uitvoeren;
- het openhouden van bibliotheekvestigingen in Het Lichtruim en de Vierstee.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 1.009.092,- (geïndexeerd); bestaande uit een loongevoelig deel van € 534.408,- en een
prijsgevoelig deel van € 474.684,-.

Stichting Het KunstenHuis De Bilt-Zeist
opmerkingen:
Stichting Het KunstenHuis De Bilt-Zeist is de afgelopen jaren ontstaan uit de afdelingen Muziekschool, De
Werkschuit, Jeugdtheaterschool Masquerade en dansschool Femtastic. Eind 2013 is Het KunstenHuis gevestigd in
Het Lichtruim aan de Melkweg in Bilthoven. Binnen Het Lichtruim exploiteert de stichting een
podiumaccommodatie, ook wel aangeduid als de uitvoeringszaal. Per 1-1-2016 is Het KunstenHuis gefuseerd met
de Zeister Muziekschool. Door de fusies is er nu een sterke regionaal werkende instelling voor kunsteducatie met
efficiencywinst voor zowel de gemeente als de instellingen. Met ingang van 2019 heeft KunstenHuis De Bilt-Zeist
bovendien Poppodium De Peppel en Dansschool EDC Dans in Zeist overgenomen.
Ontwikkelingen
De inzet van het KunstenHuis richt zich op basis van het gemeentebeleid meer op ondersteuning van cultuur in het
onderwijs.
Het Kunstorkest is een werkwijze om leerlingen in het basisonderwijs de mogelijkheid te bieden een instrument te
bespelen. Het Kunstenhuis maakt van 2017 tot en met 2020 € 10.000,- vrij in de begroting ten behoeve van
cultuureducatie in het basisonderwijs. Op deze wijze kan een match worden gemaakt met € 10.000,- provinciaal
ten behoeve van het project Cultuureducatie met Kwaliteit.
Het Kunstenhuis ontwikkelt zich tot sterke culturele netwerkorganisatie waarbij de samenwerking zowel intern als
extern met partners in het culturele- en maatschappelijke veld wordt gezocht. Het Kunstenhuis richt zich daarbij op
mensen van alle leeftijden en sociale achtergronden.
Het Lichtruim
De gemeente De Bilt en de SSW hebben in 2012 een realisatie-overeenkomst voor het realiseren van een
uitvoeringszaal in Het Lichtruim gesloten waarin de huur van de podiumaccommodatie is geregeld.
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Het KunstenHuis is de aangewezen partij om deze podiumaccommodatie te exploiteren. Deze overeenkomst maakt
het mogelijk dat het KunstenHuis te zijner tijd optreedt als rechtstreekse huurder van de podiumaccommodatie.
De gemeente zal hiervoor een jaarlijkse subsidie in de kosten van de huur en servicekosten van de zaal verlenen.
Voor de kosten van inrichten en verhuizen is de subsidie vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 200.000,- en
een jaarlijks subsidie van € 34.691,- gedurende een periode van 15 jaren t/m het jaar 2029.
Theatertrainingsprogramma “Eigen Schuld”
Het KunstenHuis ontvangt, op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’, een extra subsidie voor het
theatertrainingsprogramma “Eigen Schuld”. Zie verder programma 6 Sociaal Domein (pagina 32 onder 3.22).
Uitvoeringsovereenkomst
In overleg met het KunstenHuis wordt onderzocht hoe verplichtingen en prestatieafspraken worden vastgelegd:
hetzij in een uitvoeringsovereenkomst, hetzij in een bijlage bij de beschikking, hetzij op andere wijze.
subsidie-randvoorwaarden:
- meewerken aan een (uitvoerings)overeenkomst prestatieafspraken budgetsubsidie;
- uitvoeren van kunsteducatie-activiteiten waaronder jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten,
theaterklassen, productieklassen, opleidingsklassen en het project Cultuur Educatie met Kwaliteit waarvoor in de
subsidie een geoormerkt bedrag van € 10.000,- is opgenomen;
- exploiteren en verhuren van de uitvoeringszaal voor lokale culturele activiteiten mede op basis van de gesloten
gebruiksovereenkomst.
subsidie-maatstaven:
- (budget)subsidie van € 737.110,- (€ 692.375,- loongevoelig en € 44.735,- prijsgevoelig (geïndexeerd: N.B. het
aangevraagde subsidiebedrag 2020 is naar rato van de verdeling loongevoelig/prijsgevoelig 2019 verdeeld);
- een vaste subsidie van € 34.691,- (indexering niet van toepassing) voor verhuis- en inrichtingskosten Lichtruim.
Deze subsidie is tijdelijk tot en met het jaar 2029;
- voor de uitvoeringszaal geldt, als het KunstenHuis rechtstreeks huurt van de SSW, een subsidie van 100% van de
huur en servicekosten.

College van directeuren van basisscholen 'Werkgroep Kids'
opmerkingen:
In samenwerking met de werkgroep KIDS van het CDB verzorgt Kunst Centraal een kwalitatief goed Kunst- en
Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. Werkgroep Kids en Kunst Centraal stellen elk jaar een
programma op voor 15 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met
professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd.
De programma's voorzien in een behoefte en worden al jaren succesvol uitgevoerd door Biltse scholen, Kunst
Centraal en lokale cultuuraanbieders.
subsidie-randvoorwaarden:
- streven naar 1 kunstconfrontatie per leerling per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 12.199,- (niet geïndexeerd).

Muziek- en toneelverenigingen
opmerkingen:
Aan de Koninklijke Biltse Harmonie, het Nederlands Brandweerorkest, Muziekvereniging Kunst en Genoegen,
Muziek- drum en majorettevereniging Vriendenkring en Toneelvereniging Steeds Beter wordt jaarlijks een subsidie
verleend in de vorm van een vast bedrag per instelling.
Verschil gevraagd - verleend:
Het Nederlands Brandweerkorkest vraagt een subsidie van € 7.244,- aan. Het gemeentebeleid 2020 is een vast
bedrag van € 4.981,- (geïndexeerd).
15

SUBSIDIEPROGRAMMA 2020, GEMEENTE DE BILT

De hogere aanvraag van € 2.263,- komt onder meer voort uit het meer rekening houden met afschrijvingskosten
en salariëring dirigent. De aanvraag wordt geweigerd voor zover deze de € 4.981,- te boven gaat.
Zie hoofdstuk 5.
Majorettevereniging Vriendenkring vraagt een subsidie van € 4.800,- aan. Het gemeentebeleid 2020 is een vast
bedrag van € 4.763,- (geïndexeerd). Het verschil wordt verklaard door de indexering 2020 die de gemeente
hanteert. De subsidie van € 4.763,- wordt toegekend.
Toneelvereniging Steeds Beter vraagt een subsidie aan van € 4.920,-. Het gemeentebeleid 2020 is een vast bedrag
van € 941,- (geïndexeerd). De hogere aanvraag komt onder andere door een toename aan promotie- en
techniekkosten. De aanvraag wordt geweigerd voor zover deze de € 941,- te boven gaat. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- voor de hafaverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de toneelverenigingen is dit minimaal
1x per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag per instelling (zie subsidieoverzicht).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. De instelling heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
de instelling voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van
deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Stichting Kunst & Cultuur
opmerkingen:
De Stichting Kunst & Cultuur (SKC) wil zoveel mogelijk inwoners van De Bilt in aanraking brengen met kunst en
cultuur. De stichting is betrokken bij de kunsttentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis (ArtTraverse),
het Filmhuis, Gluren bij de Buren en het Korenfestival. Met ingang van seizoen 2019-2020 stopt SKC met een
bijdrage aan de volgende activiteiten voor het Cultuurpodium: kunst-, schrijvers- en concertlezingen,
kamerconcerten in Huize Gaudeamus en overige voorstellingen. Dit verklaart de lagere subsidieaanvraag 2020. De
focus van SKC ligt nu op de projecten die uniek zijn voor SKC en een groot publieksbereik hebben, zoals onder
andere het Filmhuis en het Korenfestival.
subsidie-randvoorwaarden:
- eens per jaar organiseren van een cultureel evenement;
- uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 3.100,- (niet geïndexeerd).

Cultuurpodium De Bilt
opmerkingen:
Het Cultuurpodium komt voort uit het Muziekpodium en is een samenwerking tussen Het KunstenHuis De Bilt-Zeist,
de Stichting Kunst & Cultuur, het Walter Maas Huis en RegioCultuurCentrum Idea (afdeling De Bilt). SKC heeft
besloten met ingang van seizoen 2019-2020 een aantal taken af te stoten.
Doel van het Cultuurpodium is het organiseren van een divers programma met lezingen, concerten, voorstellingen,
optredens en films. Door de samenwerking kan Het Lichtruim beter worden benut en er worden ook activiteiten
buiten Het Lichtruim georganiseerd. De subsidie is bedoeld voor (professionele) muziekuitvoeringen, niet alleen in
Het Lichtruim maar bijvoorbeeld ook in het Walter Maas Huis.
subsidie-randvoorwaarden:
- streven naar het organiseren van 4 á 5 kamermuziekconcerten.
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subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.992,- (geïndexeerd).

Stichting Theater in 't Groen
opmerkingen:
Theater in 't Groen voert om het jaar een grote theateruitvoering uit. In het andere jaar worden kleinschalige
community activiteiten georganiseerd. Theater in 't Groen is sterk verbonden met Groenekan en vindt ook steeds
meer verbinding en samenwerking met de andere kernen van gemeente de Bilt. Terwijl de kleine producties in de
even jaren de verbondenheid met Groenekan blijven benadrukken, richten de grotere producties in de oneven
jaren zich op een meerwaarde voor de gehele gemeente. In 2019 is de grote voorstelling ‘Mariecken’ opgevoerd. In
2020 staat daarom weer een kleinschalige productie(s) op de planning.
subsidie-randvoorwaarden:
- om het jaar een grote theateruitvoering realiseren, in het andere jaar community activiteiten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 8.746,- (niet geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Theater in ‘t Groen heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Stichting Theater in ’t Groen voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op
basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader
geconcretiseerd.

Stichting Kunstmarkt De Bilt
opmerkingen:
Stichting Kunstmarkt De Bilt organiseert jaarlijks een Kunstmarkt in de kern De Bilt. De Kunstmarkt is
langzamerhand een in Nederland bekend evenement waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. In 2019
wordt het thema ‘duurzaamheid’ (dat in 2018 al centraal stond) verder doorgetrokken met de titel ‘De Bilt aan Zee’.
Dit in het kader van de zeespiegelstijging door de klimaatverandering. Het thema voor 2020 is nog niet bekend. De
Kunstmarkt mikt op 7000 bezoekers.
Kunstmarkt De Bilt vraag een subsidie van € 10.000,- aan. De aanvraag wordt geweigerd voor zover deze het
bedrag van € 6.929,- te boven gaat. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks de Kunstmarkt De Bilt organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.929,- (geïndexeerd).

Historische Kring ‘d Oude School
opmerkingen:
De Kring ontvangt een subsidie in de kosten van de huur voor een (werk)ruimte aan de Kometenlaan in Bilthoven.
De SSW en de gemeente dragen elk de helft van de huur. Subsidiëring in de huisvestingslasten is noodzakelijk voor
het functioneren van de Historische Kring. Zonder adequate huisvesting kan de Kring haar vrijwilligers niet goed
inzetten bij de verschillende werkzaamheden zoals de digitalisering van de fotocollectie of beheer en opslag van de
collectie.
Verschil gevraagd - verleend:
De Kring vraagt voor 2019 een subsidie aan van € 5.946,-. De bijdrage van de gemeente De Bilt voor de huurlasten
van de Historische Kring is een vast bedrag van € 4.609,- (niet geïndexeerd).
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Bij de subsidieaanvraag 2020 maakt de Historische Kring het voorbehoud om in de toekomst het gevraagde
subsidiebedrag te verhogen indien er een einde komt aan de huurkorting van de SSW.
De gemeente erkent het belang van een adequate huisvesting voor de Historische Kring. Wanneer de huurprijs van
de ruimte aan de Kometenlaan wijzigt, gaat de gemeente graag in gesprek met de Kring. Op dit moment worden er
nog geen toezeggingen gedaan. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- de SSW moet de helft van de huur van het pand Kometenlaan voor haar rekening nemen;
- de huurovereenkomst is voor drie jaar (of korter) aangegaan of is voor onbepaalde tijd maar dan door de Kring
tussentijds opzegbaar;
- de Kring moet in een voorkomend geval mede onderdak geven aan activiteiten van de Historische Vereniging
Maartensdijk.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag € 4.609,- (niet geïndexeerd) als bijdrage in de huur van een werkruimte aan de Kometenlaan 399A.

Stichting ProDemos m.b.t. Fort De Bilt
opmerkingen:
Jaarlijks wordt een subsidie verleend die eraan bijdraagt dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar
schoolcarrière het Fort kan bezoeken. Het Fort beschikt onder meer over een educatief herinneringscentrum
waarbij jongeren een interactieve tentoonstelling krijgen over tolerantie, oorlog en vrede. Zij worden uitgedaagd
om hun eigen mening te vormen en stil te staan bij hun eigen gedrag en gewoonten. Kinderen raken zo vertrouwd
met belangrijke aspecten van onze democratie en rechtsstaat. De Stichting ProDemos te Den Haag organiseert het
educatieve programma in het Fort. In verband met deze activiteiten wordt aan ProDemos een subsidie toegekend.
subsidie-randvoorwaarden:
- zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren;
- iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt;
- subsidie is voor een kalenderjaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 2.676,- per jaar (niet geïndexeerd).

Stichting Respectvol Samenleven De Bilt
opmerkingen:
Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt is een Biltse reactie op negatieve ontwikkelingen in de samenleving die
ontstaan zijn na de moord op Theo van Gogh in 2004. Het platform is een stichting en stelt zich tot doel het
scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar
komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven.
Voor het bereiken van deze doelstelling brengt het Platform vertegenwoordigers uit de Biltse samenleving bij
elkaar. De gemeente ziet het platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening.
Het platform organiseert activiteiten in de vorm van seminars, netwerkbijeenkomsten en thema-avonden.
De stichting krijgt een structureel subsidie voor organisatiekosten (waaronder het uitbrengen van affiches).
Voor andere activiteiten kan het platform een aanvraag voor een incidenteel subsidie indienen.
Het platform heeft de subsidieaanvraag voor 2020 nog niet ingediend. De gemeente zal het platform hierop wijzen
en verzoeken de aanvraag alsnog in te dienen. Uiteindelijk is het aan het platform zelf om een juiste aanvraag in te
dienen die voldoet aan de gestelde eisen conform wet en Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019. Mocht het
platform geen rechtsgeldige aanvraag indienen dan kan de subsidie 2020 helaas niet worden toegekend door de
gemeente.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
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subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.245,- (niet geïndexeerd).

Oranjecomité De Bilt/Bilthoven
opmerkingen:
Het Oranjecomité organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Koningsdag.
Verschil gevraagd - verleend
Vanwege de viering van 75 jaar Bevrijding wordt 2020 gezien als een jubileumjaar. Het Oranjecomité staat hierbij
stil door extra accenten te geven aan de reguliere activiteiten enerzijds en door het houden van de inmiddels
traditie geworden taptoe anderzijds. Vanwege het subsidieplafond kan het gevraagde subsidiebedrag van
€ 6.950,- niet volledig worden toegekend. Toepassing van de indexering leidt tot een maximum subsidiebedrag
van € 6.623,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten voor Koningsdag organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.623- (geïndexeerd).

Stichting Oranjeconcours De Bilt
opmerkingen:
In het verleden is door het Comité Oranje-Concours De Bilt-Bilthoven, onder de verantwoordelijkheid van de
Stichting Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven, jaarlijks op Koninginnedag de concours-hippique georganiseerd. Met
ingang van 22 december 2006 is het organiseren van de concours-hippique ondergebracht in de Stichting
Oranjeconcours De Bilt.
De concours-hippique is gelet op haar lange bestaansgeschiedenis een niet meer weg te denken activiteit op
Koningsdag en heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gelet hierop wordt een garantiesubsidie verleend.
subsidie-randvoorwaarden:
- er dient sprake te zijn van een reële sluitende begroting.
subsidie-maatstaven:
- een garantiesubsidie voor een eventueel optredend exploitatietekort tot maximaal € 2.325,- (index niet van
toepassing).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen.
Stichting Oranjeconcours heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor
2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat Stichting Oranjeconcours voor 1 mei 2020
nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van deze informatie en de beschikbare
budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Stichting Dierenweide Maartensdijk
opmerkingen:
De Dierenweide Maartensdijk is een begrip in De Bilt en biedt kansen voor vrijwilligerswerk, stages en passende
arbeid. Ingaande het kalenderjaar 2017 is door een aangenomen motie van de gemeenteraad besloten tot
jaarlijkse subsidiering aan de twee kinderboerderijen. Dit borgen we nu via het gemeentelijk subsidiebeleid.
De Dierenweide Maartensdijk vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 12.000,-) dan volgens het
gemeentebeleid verleend wordt (€ 7.000,-). Zie hoofdstuk 5.
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subsidie-randvoorwaarden:
- kwaliteitseisen aan de exploitatie in relatie tot dierenwelzijn;
- er is sprake van onderlinge samenwerking tussen de kinderboerderijen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.000,- (niet geïndexeerd).

Stichting Vrienden van Kinderboerderij De Schaapskooi
opmerkingen:
De Kinderboerderij De Schaapskooi is een begrip is in De Bilt en biedt kansen voor vrijwilligerswerk, stages en
passende arbeid. Ingaande het kalenderjaar 2017 is door een aangenomen motie van de gemeenteraad besloten
tot jaarlijkse subsidiering aan de twee kinderboerderijen. Dit borgen we nu via het gemeentelijk subsidiebeleid.
subsidie-randvoorwaarden:
- kwaliteitseisen aan de exploitatie in relatie tot dierenwelzijn;
- er is sprake van onderlinge samenwerking tussen de kinderboerderijen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 10.000,-
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3

Programma 6: Sociaal Domein

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2019

gevraagd
2020

voorstel
2020

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt
- Stichting MENS De Bilt “Samen Oplopen”

37.310,-

38.205,-

38.019,38.019,-

2.803.069,-

3.036.295,-

7.833,63.135,6.830,29.696,52.305,-

12.415,65.880,7.030,30.750,52.305,-

2.855.856,zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
7.951,64.101,6.932,30.141,26.494,2.991.472,-

321.518,-

318.557,-

323.657,323.657,-

25.239,29.901,-

26.000,31.000,-

25.618,30.350,55.968,-

3.007,1.413,-

3.007,1.400,-

zie tekst
1.400,1.400,-

145.172,-

142.000,-

114.300,114.300,-

13.273,-

13.500,-

13.472,13.472,-

25.439,1.000,-

24.000,940,-

15.000,940,15.940,-

1.000,-

1.025,-

1.015,1.015,-

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:
- Stichting MENS De Bilt - budgetsubsidie:
- Samenwerking in de keten van zorg en welzijn
- Sociaal Team
- mantelzorgondersteuning
- buurtopbouwwerk
- Jeugd- en Jongerenwerk
- voor personeel TDJ
- Slachtofferhulp Regio Utrecht
- Stichting Handjehelpen regio Utrecht
- Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
- Stichting Samen voor De Bilt
- Stichting Academisch Hospice Demeter

Overig buurtopbouwwerk:
-

Vereniging voor Samenlevingsopbouw Wvt

Overige recreatieve voorzieningen:
- Stichting Dorpshuis Westbroek
- Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

Overig sociaal cultureelwerk:
- Stichting Boogh
- Stichting Speelgoedleenderij
Vreemdelingen:
- Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Ouderenwerk:
- Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt

Adviesorganen:
- Stichting Adviesraad Sociaal Domein De Bilt
- Ouderenraad belangenbehartiging

Algemene bijstandszaken:
- Cliëntenraad Sociale Zaken
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Gemeentelijk minimabeleid:
-

Stichting Leergeld De Bilt
Humanitas afdeling Heuvelrug- maatjesproject
Stichting Sociaal Raadslieden
Stichting LIFT LiftjeLeven (v/h budgetkring)
Stichting Het Kunstenhuis
- theatertrainingsprogramma ‘Eigen Schuld’
- RegioCultuurCentrum Idea
- Taalpunten De Bilt
- MENS De Bilt
- Kansrijk vrijwilligerswerk
- Wijkwinkel
- Stichting Voedselbank De Bilt

41.537,19.853,30.720,7.680,-

41.000,22.000,30.720,9.120,-

41.000,22.000,30.720,7.680,-

8.704,-

8.800,-

8.800,-

35.840,-

36.000,-

36.000,-

25.600,5.120,13.000,-

26.124,5.243,13.000,-

26.086,5.217,13.000,190.503,3.745.746,-

Totaal
Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2020.

Subsidie-aanvragen:

Stichting MENS De Bilt "Project Samen Oplopen"
opmerkingen:
Samen Oplopen helpt gezinnen die onvoldoende kunnen terugvallen op familie en vrienden bij het opvoeden van
de kinderen door het inzetten van vrijwilligers.
Gezinnen met wie het minder goed gaat worden gekoppeld aan vrijwilligers met gezinnen waar het wel goed gaat.
Deze vrijwilligers kunnen de nodige steun bieden aan het gezin in een vriendschappelijke sfeer. Zo voorkomen we
dat langdurig professionele ondersteuning van het gezin noodzakelijk is.
subsidie-randvoorwaarden:
- inzet begeleiding vanuit Samen Oplopen in nauwe samenwerking met het CJG.
subsidie-maatstaven:
- een vast bedrag van € 38.019,- voor de coördinatie van Samen Oplopen (geïndexeerd);
- begeleiding van circa 15 gezinnen per jaar.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting MENS heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Stichting MENS voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van
deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Stichting MENS De Bilt – Maatschappelijke ondersteuning
opmerkingen:
Stichting MENS De Bilt (MDB) is de belangrijkste partner van de gemeente voor uitwerking van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Met MDB wordt een uitvoeringsovereenkomst afgesloten waarin wordt afgesproken dat MDB maatschappelijke
ondersteuning verleent aan inwoners die met behulp van deze ondersteuning langer zelfstandig thuis kunnen
blijven wonen en meer op eigen kracht kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten.
De voorgestelde budgetsubsidie voor maatschappelijke ondersteuning is € 2.838.947,-.
Verschil gevraagd-verleend
Dit verschil wordt verklaard door de indexering 2020. MDB is uit gegaan van 2,4% voor het loongevoelige deel van
de subsidie en 1,6% voor het prijsgedeelte. Wij gaan in de begroting uit van de landelijke vastgestelde index uit de
meicirculaire voor gemeenten. Deze betreffen 1,9% voor het loongevoelige deel en 1,5% voor het prijsgevoelige
deel van de subsidie.
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MDB heeft voor 2020 een extra subsidie aangevraagd voor het project Sterk door vrijwilligers. Dit project heeft als
doelstelling om mensen met NAH of dementie te stimuleren om hun talenten in te zetten voor vrijwilligerswerk. Dit
betreft een project met cofinanciering van externe partners. Hiervoor is geen budget in de begroting opgenomen.

Zie hoofdstuk 5.
Naast de budgetsubsidie ontvangt MDB ook bedragen voor het project Samen oplopen en in het kader van het
gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’ (zie hiervoor onder 3.1 en 3.24 van dit programma) en voor de
Buurtsportcoaches (zie hiervoor bij programma 5 (Sport, cultuur en recreatie) pagina 12 onder 2.7).
De opbouw voor de budgetsubsidie Wmo voor MDB is als volgt:
- Samenwerking in de keten van zorg en welzijn: € 869.650,Mens De Bilt heeft onder andere als opdracht om de participatie van inwoners te bevorderen door de inzet van
vrijwilligers. Onder de participatie valt "MENS met Elkaar".
Een medewerker van "MENS met Elkaar" zoekt een vrijwilliger, een maatje waarmee plannen kunnen worden
uitgevoerd. Het kan gaan om allerlei activiteiten, met iemand wandelen, ergens eten, samen een klusje doen of
een kopje koffie drinken.
Een ander onderdeel van de participatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te
laten doen in het wijkrestaurant "Bij de Tijd".
Doel is om deze mensen een stap dichterbij een betaalde baan te brengen of anderszins te laten participeren in
de samenleving. Bij de Tijd vindt plaats in samenwerking met Zideris.
Kansrijk De Bilt zorgt ervoor dat mensen met een uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden
begeleid naar en bij vrijwilligerswerk. Kansrijk vrijwilligerswerk is een samenwerking van MDB, de Regionale
Sociale Dienst (RSD) en de gemeente De Bilt. De RSD selecteert kandidaten en MDB zoekt voor hen een
passende vrijwilligersbaan en geeft begeleiding.
Ook zal de instelling kwetsbare inwoners vervoer moeten aanbieden in de vorm van de "Boodschappen Plus Bus".
De Boodschappen Plus Bus is een aanvulling op de Regiotaxi omdat hier ook begeleiding bij het boodschappen
doen wordt aangeboden.
Andere onderdelen zijn maatschappelijke stages, maatschappelijk ondernemen, kansrijk vrijwilligerswerk en de
Coördinatiediensten overleg vrijwilligerswerk.
Daarnaast is MDB ook verantwoordelijk voor het bevorderen de ketensamenwerking in de gemeente en het
vrijwilligersmeldpunt.
- Sociaal Team: € 1.238.180,Bij het Sociaal Team in de gemeente De Bilt melden zich alle volwassenen met vragen op het gebied van welzijn,
wonen en zorg. Bij mensen die zich melden wordt op huisbezoek gegaan en tijdens één of meerdere gesprekken
wordt samen met de cliënt en bij voorkeur een mantelzorger gekeken welke vorm van ondersteuning gepast is.
Er wordt uitgegaan van eigen kracht van mensen, van het netwerk, algemene voorzieningen en er kan een
zwaarwegend advies gegeven worden betreffende de WMO maatwerkvoorzieningen. Het sociaal team is
onderverdeeld in twee subteams. Een team richt zich op het stellen van indicatie voor maatwerkvoorzieningen
en/of doorverwijzen naar informele zorg en een team richt zich op de kortdurende ondersteuning van inwoners
voor maximaal 20 uur.
Daarnaast bestaat het Sociaal Team ook uit sociaal werkers uit het welzijnsteam van MENS De Bilt die de brug
vormen naar welzijn en preventie.
- Mantelzorgondersteuning: € 149.144,Mantelzorg is iets wat iedereen plotseling kan overkomen en soms langdurig gegeven wordt. Mantelzorg is niet
vrijblijvend en kan bijna nooit geweigerd worden. Het zien en gezien worden van mantelzorgers en de belasting
die dit mee brengt is van groot belang. Het steunpunt mantelzorg ondersteunt de mantelzorgers zodat zij de zorg
voor hun naaste vol kunnen houden en niet overbelast raken door middel van onder andere:
- het bieden van individuele ondersteuning in geval dat nodig is. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het
Sociaal Team en Welzijn;
- het organiseren van informatie en deskundigheidsbijeenkomsten;
- het organiseren van de Dag van de Mantelzorg en het verzorgen van de mantelzorgwaardering.
- Buurtopbouwwerk: € 176.802,MDB is sinds 2013, samen met Wvt, verantwoordelijk voor de uitvoering van het buurtopbouwwerk. De Stichting
heeft zich ontwikkeld tot een brede organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. De instelling richt zich
vooral op de kwetsbare groepen en ontplooien diverse activiteiten rondom de wijkservice centra.
- Jeugd- en Jongerenwerk: € 388.261,MDB is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. In 2019 is de
samenwerking vanuit project “de Voorkant” gestart.
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Het jongerenwerk vervult hierin een belangrijke rol in vroeg signalering en samenwerking met de andere
ketenpartners. Naast het “gebouw gebonden” jongerenwerk (jeugdsoos) is er in de flexibele en vraaggerichte
inzet op straat ook een belangrijke rol voor jeugd en jongerenwerk weg gelegd. Daarmee kunnen we onze
ambitie van vroeg signalering en op het juiste moment op de juiste plek zijn, beter vorm geven en duidelijkheid
aanbrengen in de rollen en verantwoordelijkheden van MDB in de ketensamenwerking rond jeugd- en jongeren.
- (Personeel) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: € 33.819,MDB ontvangt in 2019 subsidie voor de personeelskosten van Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. Dit omdat het
personeel om administratieve redenen in dienst is van MDB. Het bestuur van Stichting Tafeltje Dek-je stuurt de
medewerkers aan.
Daarnaast heeft MDB bovenop de reguliere subsidie 2020 voor dit onderdeel een extra subsidie van € 16.385,aangevraagd voor het opvangen van personeelskosten van Tafeltje Dek-Je in verband met langdurige ziekte. Het
verzoek voor deze kosten wordt mede gezien bovenstaande afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- uitvoering geven aan de met burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie 2020;
- betalingen doen van personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt;
- de gelden voor Jeugd- en Jongerenwerk, personeel Tafeltje Dek-je en de buurtsportcoaches zijn geoormerkt en
mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie maatschappelijke ondersteuning inclusief het Sociaal Team van € 2.822.037,- (loongevoelig
budget van € 1.697.465,- en prijsgevoelig budget van € 1.124.572,- (geïndexeerd);
- m.b.t. medewerkers Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: subsidie werkelijke kosten tot maximaal € 33.819,-.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting MENS heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend. Stichting MENS dient voor 1 mei
2020 nadere en actuele informatie te overleggen rekening houdend met de nog vast te stellen subsidieplafonds
voor het jaar 2021. Op basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor
2021 nader geconcretiseerd.

Slachtofferhulp Regio Utrecht
opmerkingen:
De instelling vraagt elk jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Voor 2020 vraagt de instelling een
geïndexeerd bedrag van € 12.415,- aan.
De bijdrage aan de kosten is in verhouding tot het aantal inwoners. De subsidie blijft gehandhaafd op het niveau
2019. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.951,- (geïndexeerd).

Stichting Handjehelpen regio Utrecht
opmerkingen:
De gemeente verleent de Stichting Handjehelpen jaarlijks een subsidie voor vrijwillige hulpverlening.
De organisatie stelt zich tot doel om koppeling tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die hulp willen
bieden te realiseren. Met als resultaat dat hulpvragers door de inzet van stagiaires en vrijwilligers zinvol aan de
samenleving kunnen deelnemen. De ondersteuning bestaat onder meer uit het overnemen van taken van
(overbelaste) ouders en/of mantelzorgers.
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Gemeente De Bilt gaat uit van een subsidiering van jaarlijks maximaal 69 koppeling per jaar.
Voor 2020 heeft de instelling een subsidie aangevraagd van € 65.880,- voor 72 koppelingen. Deze koppelingen
worden zowel bij jeugdigen als bij volwassenen ingezet. Het verzoek om een hogere subsidie wordt afgewezen. Zie

hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- samenwerken met Stichting MENS De Bilt / Steunpunt Mantelzorg;
- inzet van minimaal 69 koppelingen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 64.101,- (69 koppelingen á € 929,- (geïndexeerd)). Bij de vaststelling van de subsidie is dit
normbedrag het uitgangspunt.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Handjehelpen heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Stichting Handjehelpen voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis
van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
opmerkingen:
Het Meldpunt Vrijwilligerswerk ontvangt een jaarlijkse subsidie voor bemiddeling bij vrijwillige hulpverlening. Voor
2019 vraagt het bestuur een subsidie aan van € 7.030.- (geïndexeerd).
Het meldpunt bemiddelt tussen hulpvragen en aanbieder van hulp door vrijwilligersorganisaties.
Ook brengt het Meldpunt vrijwilligerswerk voedselpakketten rond die door de Voedselbank verstrekt worden en die
niet door de inwoner zelf opgehaald kunnen worden. Vorig jaar is de subsidie wegens een toename van het aantal
te bezorgen pakketten structureel met € 500,- verhoogd. Voor inzet door professionele instellingen wordt
doorverwezen naar MENS op maat.
Verschil gevraagd-verleend
Het gevraagde bedrag overschrijdt het verleende bedrag. Omdat het een vaste subsidie betreft en het
subsidieplafond niet toereikend is om een verhoging toe te staan dient de extra aanvraag voor financiële middelen
afgewezen te worden. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- werkzaam zijn voor de gehele gemeente;
- samenwerking met MENS De Bilt.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.932,- (geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Meldpunt Vrijwillgerswerk heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Meldpunt Vrijwillgerswerk voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op
basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader
geconcretiseerd.

Stichting Samen voor De Bilt
opmerkingen:
Samen voor De Bilt houdt zich bezig met maatschappelijk betrokken ondernemen. Doel is bruggen te slaan tussen
bedrijven en samenleving, de binding tussen beide verstevigen en daarmee de lokale samenleving te versterken.
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Bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente is de stichting bekend door o.a. het organiseren van
de Beursvloer en netwerkbijeenkomsten en mede de organisatie van NL Doet in samenwerking met Stichting MENS
De Bilt.
Verschil gevraagd-verleend
Het gevraagde bedrag overschrijdt het verleende bedrag. Omdat het een vaste subsidie betreft en het
subsidieplafond niet toereikend is om een verhoging toe te staan dient de extra aanvraag voor financiële middelen
afgewezen te worden. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten op het terrein van maatschappelijk betrokken ondernemen
- actief inzetten op het werven van founders en partners.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 30.141,- (geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Samen voor De Bilt heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Stichting Samen voor De Bilt voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op
basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader
geconcretiseerd.

Stichting Academisch Hospice Demeter
opmerkingen:
Stichting Hospice Demeter ontvangt vanaf 2017 subsidie voor de ondersteuning voor patiënten die verblijven in
Demeter welke bij aanvang € 50.000,- bedroeg (jaarlijks te indexeren). Bij de vaststelling van de begroting 2019
heeft de raad ingestemd met het verlagen van de subsidie aan Hospice Demeter met 50%. Voor 2020 vraagt het
Hospice een subsidie aan van € 52.305,-. Het verzoek voor hogere subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.
Met ingang van 2021 wordt de subsidie beëindigd. Stichting Hospice Demeter is hiervan op de hoogte gesteld.
subsidie-randvoorwaarden:
- het bieden van ondersteuning voor patiënten die verblijven in Demeter.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 26.494, - (geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
Zoals aangegeven wordt de subsidie met inachtneming van een redelijke termijn, ergo met ingang van het jaar
2021 beëindigd. Stichting Hospice Demeter dient hier bij haar bedrijfsvoering rekening te houden.

3.8

Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT

opmerkingen:
Voor 2020 vraagt de instelling een subsidie aan van € 318.557,-.
Budgetsubsidie:
De instelling is naast de Stichting MENS De Bilt een belangrijke partner voor de maatschappelijke ondersteuning in
onze gemeente. Met de koerswijziging van het welzijnswerk naar ondersteuning stelt de gemeente aan Wvt
uitsluitend subsidie beschikbaar voor kwetsbare groepen.
De instelling kan met de subsidie nog alleen voor deze groep sociaal culturele activiteiten uitvoeren.
Verder moet de instelling de gelden gebruiken voor maatschappelijke ondersteuning en bestrijding van
eenzaamheid.
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Huisvestingskosten:
Bovenop de budgetsubsidie ontvangt de instelling een aanvullend subsidie in de huisvestingskosten. De
huisvestingskosten worden met uitzondering van de erfpachtcanon niet geïndexeerd.
Om die reden maken die kosten geen deel uit van de budgetsubsidie. De aanvullende subsidie is vanaf 2006
inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) voor het gebouw van de
vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van de cv installatie op langere termijn.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2020.
subsidie-maatstaven:
- subsidie 2020 € 323.657,- bestaande uit: budgetsubsidie : € 282.241,- (bestaande uit loongevoelig budget van
€ 240.046,- (geïndexeerd) en prijsgevoelig budget van € 42.195,- (geïndexeerd));
- overige subsidie: 100% goedgekeurde overige kosten van € 41.416,-. Hiervan zijn kosten groot onderhoud
vervangingskosten cv installatie € 23.443,- en overige erfpachtcanon € 17.973,-.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Wvt heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend. Wvt dient voor 1 mei 2020
nadere en actuele informatie te overleggen rekening houdend met de nog vast te stellen subsidieplafonds voor het
jaar 2021. Op basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021
nader geconcretiseerd.

Stichting Dorpshuis Westbroek
opmerkingen:
Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de kosten voor een beheerder worden
betaald. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de
gemeente.
De huidige uitvoeringsovereenkomst loopt tot en met 2017 . Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het
kader van de harmonisatie van de Dorpshuizen dient nader bekeken of er nieuwe uitvoeringsovereenkomst dient te
worden opgesteld voor de periode 2018 – 2021.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2018-2021.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 25.618,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).

Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading
opmerkingen:
Sinds medio 2014 beschikt de kern Hollandsche Rading over een nieuw dorpshuis en is de exploitatie van het
dorpshuis neergelegd bij de stichting.
De huidige uitvoeringsovereenkomst loopt tot en met 2017. Afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in het
kader van de harmonisatie van de Dorpshuizen dient nader bekeken of er nieuwe uitvoeringsovereenkomst dient te
worden opgesteld voor de periode 2018 – 2021.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2018-2021.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 30.350,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).
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Stichting Boogh
opmerkingen:
Stichting Boogh is een in de stad Utrecht gevestigde regionale organisatie ten behoeve van mensen met een niet
aangeboren hersenletsel en ondersteuning van mantelzorgers. Er worden sociëteiten, cursussen en
vormingsactiviteiten georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak.
Daarnaast maken diverse inwoners van De Bilt gebruik van de lotgenoten en mantelzorgersbijeenkomsten
afgestemd op de hun gekende problematiek en de daarop gerichte begeleiding.
Voor 2020 vraagt de instelling een subsidie aan van € 3.007,-. (Niet geïndexeerd).
Naast de subsidieaanvraag van € 3.007,- heeft de Stichting Boogh een Wmo contract met de regio Zuid-Oost
Utrecht, waar ook gemeente De Bilt onder valt. Het onderscheid tussen zorg die door de stichting geleverd wordt
vanuit het contract en de ondersteuning die vanuit de subsidiegelden wordt ingezet heeft overlap met elkaar. Om
die reden wordt met ingang van 2020 de subsidie beëindigd. Stichting Boogh is hiervan op de hoogte gesteld en
dient hierbij haar bedrijfsvoering rekening mee te houden.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- n.v.t.

Stichting Speelgoedleenderij
opmerkingen:
De Speelgoedleenderij is gevestigd in verzorgingshuis Weltevreden te De Bilt.
Bezuinigingen 2020/2021:
In verband met de noodzakelijke ombuigingen die de gemeente dient te realiseren om tot een sluitende meerjaren
begroting te komen wordt de situatie rondom de huisvesting van de Speelgoedleenderij nader onderzocht. Dit heeft
gevolgen voor de subsidie vanaf 2021.
subsidie-randvoorwaarden:
- vanuit de locatie een nieuwe impuls geven aan de dienstverlening door:
- vergroting van het bereik binnen (de verschillende kernen van) de gemeente;
- het stimuleren van het gebruik van ontwikkelingsgericht spel en speelgoed door kinderen uit kwetsbare
groepen;
- het initiëren van en deelnemen aan activiteiten en samenwerkingsverbanden met andere lokaal actieve
instellingen en projecten met het oog op de ondersteuning van kwetsbare groepen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.400,- (niet geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Speelgoedleenderij heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 wordt toegekend maar de subsidie voor 2021 wordt afgewezen
en beëindigd per 2021. Stichting Speelgoedleenderij dient hiermee rekening te houden in het kader van haar
bedrijfsvoering.

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
opmerkingen:
Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid. De subsidie 2020 is gebaseerd op de begeleiding van 20
statushouders van 18 jaar en ouder en 10 statushouders jonger dan 18 jaar. De definitieve subsidie 2020 wordt
vastgesteld op basis van daadwerkelijke aantallen.
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De stichting ontvangt voor elke nieuwe statushouder één bedrag waarmee zij de begeleiding moet bekostigen. De
begeleidingssubsidie voor statushouders van 18 tot en met 64 jaar wordt bekostigd vanuit de rijksbijdrage die de
gemeente per statushouder ontvangt (per eind 2017 via gemeentefonds).
Stichting Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt vraagt in haar subsidieaanvraag dekking aan voor het negatief
begroot resultaat voor 2020 van € 27.700,-. Deze tekorten ontstaan door teruglopende aantallen instroom
statushouders en daardoor een lagere instroomafhankelijke subsidie. Het tekort in de begroting ontstaat ondanks
een (reeds in de begroting) doorgevoerde bezuiniging van € 27.000,-. Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- de door de gemeente voorgedragen statushouders begeleiden bij de participatie in de Nederlandse samenleving;
- de begeleiding per persoon is in principe voor de periode van twee jaar;
- de toegekende subsidie per persoon wordt eenmalig uitgekeerd en is dekkend voor de begeleiding voor twee jaar;
- verwachte prestatie en outcome indicatoren worden in afstemming met Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt
opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- 100 % goedgekeurde personeelskosten (0,63 FTE aanstelling)
- vast bedrag ziekengeld/arbo (0,63 FTE)
- 100 % huurlasten kantoor Het Lichtruim
- vast bedrag
subtotaal:
- 20 statushouders 18 jaar en ouder à € 1.450,- 10 statushouders jonger dan 18 jaar à € 500,Totaal:

€
€
€
€
€
€
€
€

44.900,1.980,21.000,12.420,80.300,29.000,5.000,114.300,-

* Steunpunt Vluchtelingenwerk heeft de bezuinigingen gedeeltelijk doorgevoerd door het aantal FTE naar beneden bij te stellen

(van 0,7 FTE naar 0,63 FTE). Hiermee voeren zij een bezuiniging door in het vaste gedeelte van de subsidieafspraak.

Afhankelijk van de jaarcijfers 2019 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2020 worden bijgesteld.

Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt vraagt voor 2020 een subsidie aan van € 13.675,- als bijdrage in de
exploitatiekosten. De subsidieaanvraag is gebaseerd op 17.000 maaltijden inclusief eigen indicatie. Dit aantal is als
uitgangspunt genomen voor de subsidie 2020 omdat het de maximale subsidie conform het subsidiebeleid
overstijgt. De bijdrage per maaltijd bedraagt € 0,7925. Daarmee komt de subsidie in beginsel rekenkundig uit op
€ 13.472,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- levering van vriesverse maaltijden in alle kernen;
- waar noodzakelijk ook warme maaltijden.
subsidie-maatstaven:
- exploitatiesubsidie van € 0,7925 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort;
- subsidie voor 2020 bedraagt € 13.472,-;
- Dit bedrag is gebaseerd op de maximale indexatie conform het subsidiebeleid en zal vastgesteld worden naar
aanleiding van de daadwerkelijk geleverde maaltijden.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Tafeltje Dek-je heeft een aanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend. Tafeltje Dek-Je dient voor 1 mei
2020 nadere en actuele informatie te overleggen rekening houdend met de nog vast te stellen subsidieplafonds
voor het jaar 2021. Op basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor
2021 nader geconcretiseerd.
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Stichting Adviesraad Sociaal Domein De Bilt
opmerkingen:
De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt vraagt voor 2020 een subsidie aan van € 24.000,-.
De Stichting Adviesraad Sociaal Domein De Bilt is in 2018 gefuseerd met de Cliëntenraad en de Ouderenraad.
De ASD kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke voorzieningen
en daarnaast kan de ASD advies uitbrengen over het armoedebeleid De Bilt. De Cliëntenraad en de Ouderenraad
hebben ook een rol bij de cliëntenbehartiging ouderen en inwoners in het kader van de Participatiewet.
Bezuinigingen 2020/2021:
In verband met de noodzakelijke ombuigingen die de gemeente dient te realiseren om tot een sluitende meerjaren
begroting te komen wordt de subsidie aan de Adviesraad structureel verlaagd met € 9.000,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo;
- representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de nieuwe Wmo 2015;
- uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 15.000,-.
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Stichting Adviesraad heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee
jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend met in achtneming van het
bovenstaande en met de voorwaarde dat Stichting Adviesraad voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie
overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar
de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Ouderenraad belangenbehartiging
opmerkingen:
De Stichting Ouderenraad is in 2018 gefuseerd met de Stichting Adviesraad Sociaal Domein. De advisering van de
beleidstaken betreffende ouderen valt nu onder verantwoordelijkheid van de ASD.
Taak van de Ouderenraad is het collectief behartigen van de belangen van onze oudere inwoners.
Verschil gevraagd / verleend
De ouderenraad belangenbehartiging heeft minder subsidie aangevraagd dan vorig jaar was toegekend. Het
toegewezen bedrag betreft de kosten die de ouderenraad zelf in hun aanvraag heeft gedaan.
subsidie-randvoorwaarden:
- de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 940,- (niet geïndexeerd).

Cliëntenraad Sociale Zaken
opmerkingen:
De Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt is per 2018 verantwoordelijk voor de belangenbehartiging van inwoners die
te maken hebben met inkomensregelingen op grond van het gemeentelijk armoedebeleid. Het gevraagd en
ongevraagd adviseren over bijstandswetgeving is per 2018 een taak geworden van de Adviesraad Sociaal Domein
De Bilt.
subsidie-randvoorwaarden:
- het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners die aanspraak kunnen maken op inkomenregelingen
op grond van het gemeentelijk armoedebeleid.
30

SUBSIDIEPROGRAMMA 2020, GEMEENTE DE BILT

subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.015,- (geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. Cliëntenraad Sociale Zaken heeft een subsidieaanvraag ingediend voor
twee jaren (2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat
Cliëntenraad Sociale Zaken voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021.
Op basis van deze informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader
geconcretiseerd.

Stichting Leergeld De Bilt
opmerkingen:
De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag
inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten op en
buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen.
Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende
inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- verwachte prestatie en outcome indicatoren worden in afstemming met Stichting Leergeld opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in het tekort tot maximaal € 41.000,- (niet geïndexeerd).

Humanitas afdeling Heuvelrug, maatjesproject
opmerkingen:
In 2018 is de subsidie aan Humanitas, afdeling Heuvelrug herzien. Humanitas kreeg dat jaar € 19.000,- om
ondersteuning en begeleiding van tijdelijke aard te bieden aan inwoners die moeite hebben met de
thuisadministratie. In 2019 ontving Humanitas € 19.853,-. Humanitas heeft voor 2020 een verhoogde
subsidieaanvraag ingediend dan volgens het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’ verleend wordt. Het hogere
bedrag van € 2.147,- komt voort uit een verhoging van de kostprijs per deelnemer. Zie hoofdstuk 5.
De doelgroep wordt door het Sociaal Team en het Centrum of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
doorverwezen.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- de tijdelijke ondersteuning en begeleiding moeten ten goede komen aan Biltse inwoners die moeite hebben met
de thuisadministratie;
- deze inwoners leren hierdoor zelfstandig de thuisadministratie te doen;
- is dit na een jaar niet het geval dan wordt doorverwezen voor structurele begeleiding;
- verwachte prestatie en outcome resultaten worden in afstemming met Humanitas opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 22.000,- (niet geïndexeerd).

Stichting Sociaal Raadslieden
opmerkingen:
Het Sociaal Raadsliedenwerk biedt specialistische juridische dienstverlening aan inwoners met schulden en/ of een
minimuminkomen. Het Sociaal Raadsliedenwerk bekijkt aan de hand van de hulpvraag of alle inkomensregelingen
zijn aangevraagd en adviseert de cliënt hoe structureel gewerkt kan worden aan de verbetering van zijn/ haar
situatie.
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subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- het bieden van individuele sociaal juridische dienstverlening aan inwoners van De Bilt,
- kenniscentrum voor professionele- en vrijwilligersorganisaties in gemeente De Bilt 8 uur per week;
- samenwerking met partners binnen het Sociaal Domein;
- verwachte prestatie en outcome resultaten worden in afstemming met Stichting Sociaal Raadslieden opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 30.720,- (niet geïndexeerd).

Stichting LIFT LiftjeLeven (voorheen Budgetkring)
opmerkingen:
Liftjeleven (voorheen Budgetkring) is een praktische werkgroep (zelfhulpgroep) voor volwassenen waar deelnemers
leren meer te doen met minder geld, vanuit de wens of noodzaak spaarzamer te willen en moeten leven.
Via een actieprogramma komen ze tot praktische verbeteringen in het dagelijks leven. De aanpak is ook geschikt
voor laaggeletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal.
Stichting LIFT vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 9.120,-) dan volgens het gemeentelijk armoedebeleid
‘Doe Mee®’ verleend wordt (€ 7.680,-). Zie hoofdstuk 5.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- verwachte prestatie: 2 budgetkringen per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.680,- (niet geïndexeerd).

Het KunstenHuis, theaterprogramma 'Eigen Schuld'
opmerkingen:
Het KunstenHuis ontvangt een extra subsidie voor het theatertrainingsprogramma 'Eigen Schuld'.
Eigen Schuld is een interactief programma waarbij leerlingen worden geconfronteerd met allerlei verleidingen
binnen hun leefwereld rondom koopgedrag.
Door deze confrontatie worden de leerlingen uitgedaagd om samen met de gespreksleider/acteur over de
onderwerpen na te gaan denken, een eigen mening te vormen en uiteindelijk bewustere keuzes kunnen maken
door de opgedane inzichten en weerbaarder gemaakt.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- 2 trainingen per jaar voor schoolgaande kinderen uit groep 8 basisonderwijs en eerste klas voortgezet onderwijs;
verwachte prestatie en outcome indicatoren worden in afstemming met het Kunstenhuis opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 8.800,- (geïndexeerd).

RegioCultuurCentrum Idea, 'Taalpunten 3.0'
opmerkingen:
Op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’ ontvangt Idea ontvangt voor de aanpak van
laaggeletterdheid een extra subsidie voor Taalpunten 3.0 De Bilt (samenwerkingsverband met Steunpunt
Vluchtelingen De Bilt en MENS De Bilt).
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subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- uitvoering geven aan de gezamenlijke opdracht:
- de omvang van de problematiek laaggeletterdheid in De Bilt in beeld te hebben;
- mensen met een taalachterstand te bereiken en te ondersteunen bij het verminderen van de taalachterstand
door een aantal taalgroepen op te zetten specifiek voor laaggeletterden;
- het perspectief om actief deel te nemen aan de samenleving en de arbeidsmarkt van deelnemers te
verbeteren;
- integrale samenwerking zorgt voor een verbetering van passend aanbod.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 36.000- (geïndexeerd).

MENS De Bilt 'kansrijk vrijwilligerswerk en de wijkwinkel'
opmerkingen:
MENS De Bilt (MDB) ontvangt, op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’, een extra subsidie voor
kansrijk vrijwilligerswerk en de wijkwinkel.
Kansrijk vrijwilligerswerk
Bij Kansrijk vrijwilligerswerk biedt de Vrijwilligersvacaturebank intensieve begeleiding aan inwoners met een afstand
tot de arbeidsmarkt en op zoek naar vrijwilligerswerk. Dit gebeurt in samenwerking met de Regionale Sociale
Dienst (RSD) en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt. Voor Kansrijk Vrijwilligerswerk heeft de gemeenteraad, bij het
vaststellen van het gemeentelijk armoedebeleid subsidie beschikbaar gesteld Dit bedrag is toegevoegd aan de
subsidie MDB.
De Wijkwinkel
Voor de Wijkwinkel heeft de gemeenteraad, bij het vaststellen van het gemeentelijk armoedebeleid subsidie
beschikbaar gesteld als bijdrage in de kosten van de hulp aan inwoners bij het aanvragen van inkomensregelingen.
subsidie-randvoorwaarden:
- Kansrijk vrijwilligerswerk: begeleiding naar vrijwilligerswerk van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt in
samenwerking met de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RSD) en Steunpunt Vluchtelingen De Bilt (SVDB).
De RSD en SVDB selecteren kandidaten en MDB zoekt voor hen een passende vrijwilligersbaan en geeft
begeleiding.
- De Wijkwinkel: hulp op maat bij het aanvragen van inkomensregelingen.
- Verwachte prestatie en outcome indicatoren worden in overleg met MENS De Bilt opgenomen.
subsidie-maatstaven:
- Kansrijk vrijwilligerswerk: vast bedrag van € 26.086,- (geïndexeerd).
- De Wijkwinkel: vast bedrag van € 5.217,- (geïndexeerd).
Aanvraag 2021:
In de nieuwe Algemene Subsidieverordening De Bilt 2019 is voor instellingen de mogelijkheid gecreëerd om voor
twee jaren tegelijk subsidie aan te vragen. MENS De Bilt heeft een subsidieaanvraag ingediend voor twee jaren
(2020 en 2021). De subsidie voor 2020 en 2021 wordt reeds nu toegekend onder de voorwaarde dat MENS De Bilt
voor 1 mei 2020 nadere en actuele informatie overlegt voor het subsidiejaar 2021. Op basis van deze
informatie en de beschikbare budgetten wordt komend jaar de subsidie voor 2021 nader geconcretiseerd.

Stichting Voedselbank De Bilt
opmerkingen:
Stichting Voedselbank De Bilt reikt wekelijks voedselpakketten uit aan inwoners die in financiële problemen zijn
geraakt en te weinig geld overhouden voor voedsel en kleding. Het doel is mensen tijdelijk aan voedsel te helpen
en de verspilling van voedsel tegen te gaan.
Aanmelden voor een voedselpakket gebeurt via Humanitas, MENS De Bilt en Vitras, de samenwerkingspartners van
de Voedselbank De Bilt. Eventueel wordt een gezamenlijk plan gemaakt om achterliggende problemen op te lossen.
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Op basis van een aangenomen motie (‘verse groente motie’) tijdens de gemeenteraad van 22 juni 2018 is het
subsidiebedrag 2019 met € 10.000,- verhoogd.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- bij de inkoop is oog voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 13.000,- (niet geïndexeerd).
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4

Overige subsidies

Stelpost incidentele subsidies
Subsidie-overzicht:
Instellingen
Diverse instellingen
Totaal

subsidie
2019
19.908,-

gevraagd
2020
n.v.t.

voorstel
2020
20.207,20.207,-

Subsidie-informatie:

Incidentele subsidies
Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop
van het subsidiejaar. Het betreft o.a. subsidies voor:
- kadervorming (deskundigheidsbevordering);
- educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk;
- culturele activiteiten;
- activiteiten ten behoeve van minderheden;
- een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2020.
Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht
binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De
Bilt 2019, de nadere regels subsidieverstrekking 2019 en het subsidieprogramma.
Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v.
een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden
subsidie wordt verstrekt.
Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie hebben met
dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt.
Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in aanmerking. De
subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-.
Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en
wethouders worden ingediend.
subsidie-randvoorwaarden:
- per aanvraag te bekijken.
subsidie-maatstaven:
- voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een
maximum subsidie van € 372,- per organisatie per jaar;
- voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-).
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Fonds Culturele Evenementen
Subsidie-overzicht:
Instellingen
Diverse instellingen
Totaal

subsidie
2019
n.v.t.

gevraagd
2020
n.v.t.

voorstel
2020
21.200,21.200,-

Subsidie-informatie:

Incidentele subsidies voor grote culturele evenementen
Het college verleent ten laste van het Fonds Culturele Evenementen incidentele subsidies voor het houden van
grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor subsidiëring via de stelpost incidentele activiteiten van het
subsidieprogramma niet voldoet. Subsidies worden verleend voor grote evenementen die eenmalig door lokale
culturele instellingen in onderlinge samenwerking worden georganiseerd en die duidelijk meer bezoekers trekken
dan de vaste activiteiten van de betrokken organisaties.
In 2009 is door de raad besloten om éénmalig een bedrag van € 50.000,- in het Fonds te storten. De stand van het
Fonds per 31-12-2018 is € 21.200,Het fonds heeft het karakter van een reserve. Om tijdig op subsidieverzoeken te kunnen beslissen is het college
door de raad gemachtigd om voor subsidieverlening onttrekkingen aan deze reserve te doen.
In het Fonds kunnen ook bijdragen van derden worden opgenomen, bijvoorbeeld van de provincie Utrecht in het
kader van de Cultuurparticipatie.
Op de subsidiëring is de Algemene subsidieverordening De Bilt 2019 van toepassing.
subsidie-randvoorwaarden:
- de te subsidiëren activiteit moet passen binnen de lijnen die zijn uitgezet in de cultuurnota Cantate. De lijnen zijn
cultureel ondernemerschap, samenwerking en een vernieuwende of aantrekkelijke (dubbel) programmering;
- er moet zoveel mogelijk sprake zijn van matching: ook anderen (fondsen, sponsors, andere overheden, publiek
via entreegelden e.d.) ondersteunen de activiteit.
subsidie-maatstaven:
- de bijdrage van de gemeente is maximaal 80% van de goedgekeurde kosten behoudens garantiesubsidiëring. Bij
garantiesubsidies kan de subsidie 100% van de kosten bedragen.
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5

Nieuwe subsidieaanvragen
Nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen

Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd.
De gemeenteraad beslist, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020, of de benodigde gelden
beschikbaar komen.
Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2020 met
bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders.
programma
5 SCR
5 SCR
5 SCR
5 SCR
5 SCR
5 SCR
5 SCR
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD

onderwerp
Stichting Lokale Omroep De Bilt
RegioCultuurCentrum Idea
Het Nederlands Brandweerorkest
Toneelvereniging Steeds Beter
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Historische Kring d’Oude School
Dierenweide Maartensdijk
Stichting MENS De Bilt
Stichting MENS De Bilt m.b.t. personeelskosten Tafeltje Dek-Je
Stichting HandjeHelpen regio Utrecht
Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
Stichting Samen voor De Bilt
Stichting Slachtofferhulp Regio Utrecht
Stichting Hospice Demeter
Humanitas afdeling Heuvelrug
Stichting Lift Liftjeleven
Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

bedrag 2020
4.900-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,-,2.147,-

-,-,-

Toelichting:
Stichting Lokale Omroep De Bilt
De Stichting Lokale Omroep De Bilt vraagt voor het jaar 2020 naast de reguliere bekostiging van
€ 27.000,- een extra subsidie van € 14.500,- voor een professionalisering van de redactie van de omroep en een
extra subsidie van € 4.900,- voor het doorgeven van het televisiesignaal aan alle aanbieders van digitale televisie.
De reguliere subsidie wordt gehonoreerd met een subsidiebedrag van € 27.655,-. De extra subsidieaanvraag voor
professionalisering van de redactie wordt afgewezen. De professionalisering zien wij niet als voorwaarde voor het
kunnen realiseren van een lokaal toereikend media-aanbod. De gemeente De Bilt is op de hoogte van het
Veranderplan van de omroepen Zeist/Bunnik en De Bilt en van de landelijke ontwikkelingen omtrent lokaal
mediabeleid. Gemeente De Bilt blijft hierover graag in gesprek met de omroep.
De extra subsidie voor het doorgeven van het televisiesignaal aan alle pakketaanbieders van digitale televisie wordt
gehonoreerd. Dit bedrag moet worden geïnvesteerd om te voldoen aan het bieden van een lokaal toereikend
media-aanbod, in dit geval in het bijzonder de verspreiding via alle kanalen. De reguliere subsidie is dus niet meer
voldoende om een lokaal toereikend media-aanbod te leveren. De subsidie wordt eenmalig voor 2020 toegekend in
afwachting van landelijke ontwikkelingen in de rijksbijdrage voor de lokale publieke omroep.

B&W:
Het verzoek om een extra subsidie voor professionalisering af te wijzen en het verzoek om een extra
subsidie voor het aanbieden van digitale televisie eenmalig toe te kennen.
Stichting RCC Idea
Idea vraagt € 24.350,- meer aan om ook in onze gemeente het concept ‘de bibliotheek op school’ te
implementeren. Gezien de financiële situatie van de gemeente kan deze aanvraag voor nieuw beleid niet
gehonoreerd worden. We gaan met Idea in gesprek om te kijken of er binnen de bestaande middelen geld
vrijgemaakt kan worden voor deze activiteit.
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B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Het Nederlands Brandweerorkest
Het Nederlands Brandweerorkest vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 7.244,06,-) dan volgens het
gemeentebeleid verleend wordt (€ 4.981,- geïndexeerd). Het hogere bedrag van € 2.263,- komt onder meer voort
uit het meer rekening houden met afschrijvingskosten en salariëring dirigent. In de gemeentebegroting 2020 is
geen ruimte beschikbaar voor de dekking van hoger aangevraagde subsidiebedragen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Toneelvereniging Steeds Beter
Toneelvereniging Steeds Beter vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 4.920,-) dan volgens het
gemeentebeleid verleend wordt (€ 941,- (geïndexeerd). Het hogere bedrag van € 3.979,- komt onder meer door
een stijging van verwachte techniek- en promotiekosten. In de gemeentebegroting 2020 is geen ruimte
beschikbaar voor de dekking van hoger aangevraagde subsidiebedragen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Stichting Kunstmarkt De Bilt vraagt een subsidie van € 10.000,- aan. De gemeentesubsidie 2020 is een vast bedrag
(geïndexeerd) van € 6.929,-. Het verschil van € 3.071,- wordt geweigerd omdat er binnen de gemeentebegroting
geen ruimte is voor dekking van hogere aanvragen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Historische Kring d’Oude School
Historische Kring d’Oude School vraagt een subsidiebedrag van € 5.945,52 aan. De bijdrage van de gemeente De
Bilt voor de huurlasten van de Historische Kring is een vast bedrag van € 4.609,- (niet geïndexeerd).
Bij de subsidieaanvraag 2020 maakt de Historische kring het voorbehoud om in de toekomst het gevraagde
subsidiebedrag te verhogen indien er een einde komt aan de huurkorting van de SSW.
De gemeente erkent het belang van een adequate huisvesting voor de Historische Kring. Wanneer de huurprijs van
de ruimte aan de Kometenlaan wijzigt, gaat de gemeente graag in gesprek met de Kring. Op dit moment worden er
nog geen toezeggingen gedaan.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Dierenweide Maartensdijk
De Dierenweide Maartensdijk vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 12.000,-) dan volgens het
gemeentebeleid verleend wordt (€ 7.000,-). Het hogere bedrag van € 5.000,- wordt geweigerd omdat wij van
mening zijn dat het reguliere subsidiebedrag voldoende toereikend is.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
MENS De Bilt “Sterk door vrijwilligers”
MDB heeft €44.142,- extra aangevraagd voor een nieuwe activiteit. Voor deze activiteit is ook cofinanciering van
externe partners beschikbaar. Gezien de huidige financiële situatie zijn extra initiatieven financieel niet haalbaar.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
MENS De Bilt m.b.t. extra kosten tafeltje dekje
MDB heeft € 16.385,- aangevraagd voor personele uitbreiding bij Tafeltje dekje in verband met langdurige ziekte.
Artikel 7.4 in de bijlage algemene en administratieve afspraken van de uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidies
stelt: “De Instelling is voldoende verzekerd tegen de risico’s van de wettelijke aansprakelijkheid,
arbeidsongeschiktheid en ziekte van personeel en voor het verlies van roerende en onroerende goederen. De
verzekeringen waarover de Instelling beschikte en risico’s die de Instelling loopt zijn vermeld in de jaarrekening.”
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B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting HandejeHelpen regio Utrecht
HandjeHelpen vraagt voor 2020 een subsidie van € 65.880 dit is € 1.798,- boven het gevraagde bedrag van 2019.
In 2019 is het aantal koppelingen verhoogd tot 69. Voor 2020 vraagt HandjeHelpen 3 extra koppelingen aan.
Gezien de financiële situatie van de gemeente is het niet wenselijk dat nu een verhoging van het aantal
koppelingen plaatsvindt.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Meldpunt vrijwilligers
Meldpunt vrijwilligers bemiddelt tussen hulpvragen en aanbieders van hulp door vrijwilligersorganisaties. Tevens
bezorgen ze voedselpakketten namens de voedselbank bij hen die deze niet zelf af kunnen halen. De subsidie is
een vast bedrag met een jaarlijkse indexatie. De aangevraagde subsidie (€ 7.030,-) is hoger dan de jaarlijkse
subsidie. Omdat het een vaste subsidie betreft en het subsidieplafond niet toereikend is om een verhoging toe te
staan dient de extra aanvraag voor financiële middelen afgewezen te worden.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting Samen voor De Bilt
Stichting Samen voor De Bilt stimuleert ontmoetingen tussen Biltse bedrijven en maatschappelijke organisaties. De
subsidie is een vast bedrag met een jaarlijkse indexatie. De aangevraagde subsidie (€ 30.750,-) is hoger dan de
jaarlijkse subsidie. Omdat het een vaste subsidie betreft en het subsidieplafond niet toereikend is om een
verhoging toe te staan dient de extra aanvraag voor financiële middelen afgewezen te worden.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting Slachtofferhulp regio Utrecht:
De instelling vraagt ieder jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleend. De bijdrage die door ons wordt
toegekend is gebaseerd op het aantal inwoners van onze gemeente. De subsidie blijft gehandhaafd op het niveau
van 2019.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting Hospice Demeter
Vanaf 2017 ontvangt Hospice Demeter subsidie voor het uitvoeren van de ondersteuning voor patiënten die
verblijven in Demeter. Bij de vaststelling van de begroting 2019 heeft de raad ingestemd met verlagen van de
subsidie aan Hospice Demeter. Dit betekent dat de subsidie voor 2020 is vastgesteld op € 26.000,-. Dit is exclusief
de jaarlijkse indexering van 1,9% (loonkosten indexatie).

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Humanitas afdeling Heuvelrug, Ondersteuning bij Thuisadministratie
Humanitas vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 22.000,-) dan volgens het gemeentelijk armoedebeleid
‘Doe Mee®’ verleend wordt (€ 19.853,-). Het hogere bedrag van € 2.147,- komt voort uit een verhoging van de
kostprijs per deelnemer. Op basis van een vergelijking van de inkomsten met de uitgaven is gebleken dat
Humanitas afgelopen jaren verlies heeft geleden.
Humanitas geeft aan dat de opbrengsten bijgesteld moeten worden om kostenneutraal uit te komen. Deze
conclusie wordt ondersteund door verschillende onderzoeken waar een kostprijs per deelnemer van € 447,- wordt
uitgerekend. In 2019 was de prijs per deelnemer voor gemeente De Bilt € 284,-. Met de hogere subsidieaanvraag
zal deze prijs per deelnemer in 2020 worden verhoogd naar € 314,-. Humanitas gaat er voor 2020 vanuit dat er 70
deelnemers worden gerealiseerd voor gemeente De Bilt.
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De subsidieaanvraag is gebaseerd op 70 deelnemers keer de prijs per deelnemer van € 314,-. In vergelijking tot de
regiogemeenten betaalt gemeente De Bilt de laagste kostprijs per deelnemer, zowel in 2019 als in 2020.

B&W:
Het verzoek om hogere subsidie toe te kennen.
Stichting LIFT Liftjeleven (voorheen Budgetkring)
Stichting LIFT vraagt een hogere subsidie aan voor 2020 (€ 9.120,-) dan volgens het gemeentelijk armoedebeleid
‘Doe Mee®’ verleend wordt (€ 7.680,-). Het hogere bedrag van € 1.440,- wordt geweigerd omdat wij van mening
zijn dat het reguliere subsidiebedrag voldoende is voor de uitvoering van twee budgetkringen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt
Stichting Steunpunt Vluchtelingenwerk De Bilt vraagt in haar subsidieaanvraag dekking aan voor het negatief
begroot resultaat voor 2020 van € 27.700,-. Dit tekort ontstaat door teruglopende aantallen instroom statushouders
en daardoor een lagere instroomafhankelijke subsidie. Het tekort in de begroting ontstaat ondanks een (reeds in de
begroting) doorgevoerde bezuiniging van € 27.000,-. Het eigen vermogen van het steunpunt in combinatie met een
reservering voor continuïteit welke de stichting aanhoudt is echter voldoende om dit tekort te dekken.

B&W:
Het verzoek om hogere subsidie af te wijzen.
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Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
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Bijlage 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven
1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring
Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidiëring afgesloten
(zie bijlage 2, punt 4).
Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en een
prijsgevoelig component.
De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage.
2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidiëring
Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling:
- subsidie personeelskosten
- subsidie huisvestingskosten
- subsidie overige kosten.
Voor personeelskosten en huisvestingskosten geldt dat subsidie wordt toegekend tot maximaal de
aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde
huisvestingskosten. Voor overige kosten is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden
toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt
geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een
subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo door
de instelling mag worden behouden.
3. Aandachtspunt personeelskosten
In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van
herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente geen subsidie verleend, tenzij door niet-herbezetting
het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord.
4. Aandachtspunt huisvestingskosten
Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een bedrag aan
huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met een index voor
prijsstijgingen.
5. Aandachtspunt overige kosten
Tot de subsidiecategorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten.
Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door uitbesteding óf
door geheel voor eigen rekening personeel aan te stellen.
Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een essentieel
onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidiecategorie personeelskosten.
Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering niet.
6. Subsidie in de vorm van vaste bedragen en budgetsubsidiëring
Instellingen met subsidies in de vorm van vaste bedragen (soms voor bepaalde kosten) worden geacht
hiermede rond te komen.
Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele tegenvallers niet terechtkunnen bij de
gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden behouden.
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In het Subsidieprogramma wordt in plaats van budget het begrip "vast bedrag" gehanteerd. Dit is gebeurd om
verwarring met het begrip "budgetsubsidiëring" te vermijden.
"Budgetsubsidiëring" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het
hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld.
"Budgetsubsidiëring" is die vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan een
instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een zeker niveau
van activiteiten en/of prestaties.
7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet Pemba
Ziekengelden. Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke
werknemer door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers
kunnen zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen.
Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar
samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces.
De verantwoordelijkheid voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers (ARBO) is bij wet een
zaak van de werkgevers en is aansluiting bij een (gecertificeerde) arbodienst verplicht.
Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een vast
bedrag voor ziekengeld/ARBO-zorg.
Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte zelf te dragen en moeten
voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de gemeente zijn.
De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg voor 2020 worden bepaald als volgt:
- voor grote overige instellingen 5,0% en
- voor kleinere overige instellingen 5,25%
van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie op salarisniveau
per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar.
De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de "goedgekeurde
personeelskosten" zoals vermeld in het subsidieprogramma.
De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus
vakantietoeslag wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte ARBO
controle.
Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere
instellingen 10 wachtdagen. Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 10 werknemers. Het aantal van
10 moet worden gelezen als 10 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde
deelsector.
Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel.
Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van de
werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het betreffende jaar.
De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl. 15% en bij 15 fpl. of
meer 10%.
Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf
genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet
werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nog een WAO uitkering hebben.
Anno 2015 bestaat de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA en een
gedifferentieerde WGA premie voor de werkhervattingskas. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk
Arbeidsgeschikten.
De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het
arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf.
In de voorgestelde subsidies 2019 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden met
de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA en een gedifferentieerde WGA premie
Bij gebudgetteerde instellingen wordt niet expliciet rekening gehouden met werkelijk te betalen premies.
De loongevoelige en prijsgevoelige componenten van de budgetsubsidies zijn deels historisch gegroeid en
behoeven, zeker na alle bezuinigingen, een herijking. Dit aan de hand van de activiteiten waarvoor subsidie wordt
verleend. Een aandachtspunt voor nieuw te sluiten uitvoeringsovereenkomsten.
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8. Het indexeren van subsidies
Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het
aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d. wanneer
subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurt indexering uitsluitend op onderbouwing van de
aanvragende instelling.
Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2019 voor het sociaal-maatschappelijke terrein worden subsidies
2020 als volgt geïndexeerd:
- voor loongevoelige componenten budgetsubsidies indexeren met behulp van de prijsmutatie voor lonen en
salarissen; het betreft hier de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2018 voor 2019.
Index is 1,90%.
- voor vaste bedragen, niet-loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidies
indexeren met behulp van de prijsmutatie overheidsconsumptie voor netto materiële consumptie (goederen en
diensten) zoals opgenomen in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2018 voor 2019. Index is
1,50%.
- bij loonsubsidies niet gebudgetteerde instellingen ook premie WAO/WIA en gedifferentieerde WGA premie
meenemen. Het gaat om de basispremie WAO/WIA 2018 (6,77%) en de gedifferentieerde WIA/WGA premie
2018 (0,77%).
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Bijlage 2 Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2020
1. Inleiding
Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde
voorzieningen te bevorderen en in stand te houden.
Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit van de
eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen.
Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een
combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de niet
optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving.
De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van
burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op het
sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te 'leveren'
activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie.
Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse burgers
ten goede komen.
2. Huidige algemene uitgangspunten + prioriteiten
De algemene uitgangspunten zijn:
1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om zichzelf
te ontplooien en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie.
2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde
"achterstandssituatie" verkeren.
3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en
instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en voorzieningen,
zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Van
welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook met anderen zoals
gemeente, politie, onderwijs e.d.
4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn voor
nieuwe initiatieven en experimentele projecten.
5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten bij
het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt
geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt.
6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor
geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier initiatief
een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren.
7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen.
9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor buurt(en),
wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel.
10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar zijn,
zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht.
11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering van de
samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de kwaliteit van
het vrijwilligerswerk.
12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren.
Ook worden er prioriteiten gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige
opgave.
Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar over
de mate van ondersteuning door de gemeente.
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a)

b)

c)

De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke)
achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt.
Onder basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het
wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.
Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke
steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn voor de kwaliteit
en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente.
De volgende categorie betreft de overige activiteiten.

Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het
welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund.
De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden.
3. Procedure
In het subsidieprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2020 een subsidie zal
worden verleend.
Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij
burgemeester en wethouders.
Voor het subsidieprogramma geldt de volgende procedure:
In september stellen burgemeester en wethouders het ontwerp subsidieprogramma vast. Dit ontwerp wordt door
burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht, terwijl ook
anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-subsidieprogramma wordt ook officieel
ter inzage gelegd.
Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede schriftelijk
zienswijzen op het programma indienen. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen burgemeester en
wethouders vervolgens het subsidieprogramma vast. Conform de Algemene subsidieverordening De Bilt 2019
beslissen burgemeester en wethouders vóór 1 december 2019 op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen
daarvan bericht door middel van een subsidiebeschikking.
Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
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Bijlage 3 Subsidie aanvragen voor twee jaren (2020 en 2021)
Programma 4

Stichting Meander (Opstapje/Opstap)
CED Groep

Programma 5

Biltse Sport Federatie
Sportstichting Samen Verder
Muziekvereniging Kunst en Genoegen
Stichting Theater in ’t Groen
Stichting Oranjeconcours De Bilt

Programma 6

Stichting MENS De Bilt "Project Samen Oplopen"
Stichting MENS De Bilt – Maatschappelijke ondersteuning
Stichting Handjehelpen regio Utrecht
Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening)
Stichting Samen voor De Bilt
Stichting Academisch Hospice Demeter
Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT
Stichting Speelgoedleenderij
Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt
Stichting Adviesraad Sociaal Domein De Bilt
Cliëntenraad Sociale Zaken
MENS De Bilt 'kansrijk vrijwilligerswerk’
MENS De Bilt de wijkwinkel'
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