SUBSIDIEPROGRAMMA 2019

Subsidies voor het sociaal-maatschappelijk terrein
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Inleiding
1.1

Algemeen

In het Subsidieprogramma 2019 staan de instellingen, groepen of personen op sociaal-maatschappelijk terrein
(zorg en welzijn) aan wie in 2019 een subsidie zal worden verleend.
Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2019 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of
financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2019 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 2019 is door ons college vastgesteld op 6 november 2018.
De verzoekers krijgen voor 1 december 2018 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek.
1.2

Basis Subsidieprogramma 2019

Bij het verlenen van subsidies opereren subsidieontvangers binnen een door de gemeente ontwikkeld kader.
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.
Het jaar 2019 is een overgangsjaar waarbij subsidies 2018 worden voortgezet. Subsidies 2019 voor het sociaal
maatschappelijke terrein worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 en de
bijbehorende nadere regels.
1.3

Herijking subsidiebeleid

De Algemene Subsidieverordening De Bilt, de basis waarop wij subsidie verlenen, dateert uit 2012. Sinds 2012
zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest. Een van de grootste veranderingen betreffen de decentralisaties in
het sociale domein waarbij er per 2015 veel taken, die voorheen door provincie en rijk werden uitgevoerd, naar
de gemeente zijn overgeheveld.
De nieuwe ontwikkelingen vinden we niet allen terug in ons subsidiebeleid, i.e. onze subsidieverordening. Dit
houdt in dat de regels voor subsidieverlening niet goed meer aansluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij
en ons nieuwe beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de soorten subsidies die wij verlenen, de gronden en wijze
waarop wij die verlenen, de perioden waarvoor wij subsidie verlenen, de eisen die wij aan organisaties stellen en
dergelijke.
Het voorgaande heeft aanleiding gegeven om te komen tot een actualisering en doorontwikkeling van ons
subsidiebeleid, die actualisatie wordt in 2018/2019 doorlopen. Dit traject heeft geen invloed op de subsidies van
2019.
1.4

Wetgeving en het subsidieprogramma

Per 2015 is er nieuwe wetgeving voor het sociale domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet.
Het gaat hier om drie decentralisatietrajecten (transities) vanuit het rijk en de provincie die een grote impact
hebben op het gemeentelijke beleid.
Gemeente hebben de opdracht ervoor te zorgen dat inwoners zelfredzaam zijn en dat zij in staat zijn mee te
kunnen doen aan maatschappelijke activiteiten. Voor onderdelen van het Wmo beleid verstrekt de gemeente
subsidies aan maatschappelijke instellingen, o.a. aan Stichting MENS De Bilt (de toegang tot de Wmo). Deze
subsidies staan in het Subsidieprogramma 2019.
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Het verstrekken van voorzieningen aan mensen met een beperking valt buiten het kader van het
subsidieprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening maatschappelijke ondersteuning De
Bilt 2015). Ook het bevorderen van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang
(bijvoorbeeld vrouwenopvang) en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen.
Dit vanwege wetgeving of zoals bij de laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeente.
Voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn door samenwerkende gemeenten in Zuidoost Utrecht regionaal en
bovenregionale overeenkomsten afgesloten met jeugdaanbieders en gecertificeerde instellingen. Dit is verlopen
via regionale aanbesteding van hulp en begeleiding en door het sluiten van bovenregionale contracten. De
toegang tot de jeugdhulp loopt primair via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maar ook via huisartsen en
medisch specialisten. Bij het ondersteunen van ouders en jeugdigen rond opvoed- en opgroeivragen kan
onderscheid gemaakt worden tussen preventieve maatregelen, toegang tot jeugdhulp en het verlenen van
jeugdhulp. De preventie en de toegang zijn gedeeltelijk via subsidie geregeld. De jeugdhulp zelf is geregeld via
contracten en aanbesteding zoals eerder beschreven. Zo verleent de gemeente subsidie aan Vitras voor
uitvoering van schoolmaatschappelijk werk en subsidie aan MEE voor de toegangsfunctie van het CJG.
De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door de GGD regio
Utrecht als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling.
De gemeente verwacht van overige gesubsidieerde instellingen dat zij een actieve bijdrage leveren om te komen
tot een goede aanpak voor de jeugdige en het gezin. Daarnaast is het belangrijk dat jeugdigen die extra hulp
en/of ondersteuning krijgen mee kunnen doen aan de activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd in
onze gemeente.
De invulling van de Participatiewet gebeurt bovenregionaal, regionaal en lokaal. Bovenregionaal via de
Arbeidsmarkt regio Midden Utrecht (Utrechtse Werktafel) en regionaal via de gemeenschappelijke regeling
Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De financiering van deze uitvoering loopt
niet via het gemeentelijke subsidieprogramma. Lokaal gebeurt de uitvoering via het gemeentelijke armoedebeleid
(participatie) en het lokale arbeidsmarktbeleid. Het stimuleren van de maatschappelijke - en arbeidsparticipatie
gebeurt zoveel mogelijk via of in samenwerking met de bestaande maatschappelijke organisaties in De Bilt.
Sommige onderdelen zijn daarom opgenomen in het subsidieprogramma.
1.5

Opzet Subsidieprogramma 2019

De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Het
subsidieprogramma sluit daar qua opzet op aan.
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 2018" 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 2019" 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 2019" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders in dat jaar aan subsidie beschikbaar
willen stellen.
In 2019 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 19.908,- (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 2019.
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1.6

Gestelde eisen en consequenties

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2019 is de eis gesteld om
vóór 1 april 2018 de nodige gegevens (begroting 2019, werkplan 2019, jaarrekening 2017) in te zenden. Dit is
ook medegedeeld in de plaatselijke pers. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar bijlage 2.
De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2019 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken,
of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens
subsidie in 2019 kan worden ontvangen. Instellingen, die niet in dit subsidieprogramma voorkomen, ontvangen in
2019 geen subsidie. Dit met uitzondering van incidentele subsidies.
1.7

Digitalisering

Vanaf 1 april 2017 kunnen subsidie-instellingen een subsidie alleen nog digitaal aanvragen. Dat kan via de
gemeentelijke website. Daar worden organisaties stap voor stap door de aanvraag geleid. Op die manier wordt
alle informatie die nodig is voor de aanvraag aangeleverd. Alle organisaties die de afgelopen jaren een subsidie
ontvingen, zijn geïnformeerd over deze wijziging.
1.8

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.
1.9

Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 5.000,-.

De voorgestelde subsidies 2019 lager dan € 5.000,- zijn bij toekenning direct de definitieve bedragen voor
2019. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2019 vallen dan samen.

7

SUBSIDIEPROGRAMMA 2019 , GEMEENTE DE BILT

1

Programma 0: Bestuur en Ondersteuning

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2018

Jumelages:
- Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld
- Stichting Razem
Totaal

4.018,4.018,-

gevraagd
2019

voorstel
2019

4.000,4.025,-

4.114,4.114,8.228,-

Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2019.

Subsidie-aanvragen:

1.1

Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld

opmerkingen:
De gemeente De Bilt ging op 23 april 1977 een stedenband aan met de Duitse gemeente Coesfeld (spreek uit
‘Koosfelt’). Daarmee gaf de gemeente De Bilt gehoor aan de wens naar meer dialoog en samenwerking in
Europa. Ook nu is deze doelstelling nog van belang. Europa is steeds belangrijker geworden. Daarom is het nodig
dat er op lokaal niveau samenwerking en internationale solidariteit is zonder dat de waarden van de eigen cultuur
uit het oog worden verloren. De opdracht voor de stichting is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen
het proces van Europese integratie. De Jumelagestichting zet verschillende middelen voor communicatie in. Het
jaarverslag 2016 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Gelijk aan 2018 staan er voor 2019 weer
vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma.
subsidie-randvoorwaarden:
- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken kosten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 4.114,- (geïndexeerd); waarvan maximaal € 1.390,- voor organisatiekosten.

1.2

Stichting Razem

opmerkingen:
Stichting Razem verzorgt sinds 1995 de jumelage van de gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Miescisko.
Voor het jaar 2019 is een activiteitenplan ingediend waarbij afwisselend activiteiten in Miescisko en De Bilt plaats
vinden. Deze aanpak betreft een ongewijzigde voortzetting van activiteiten zoals die in de voorgaande jaren
hebben plaatsgevonden. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg georganiseerd met de
plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen. Een belangrijke activiteit is het vanuit De Bilt jaarlijks
deelnemen aan de Sint Michaels markt in Miescisko. De opbrengst van de goederen uit De Bilt gaat daarbij naar
een goed doel.
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subsidie-randvoorwaarden:
- richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken kosten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 4.114,- (geïndexeerd); waarvan maximaal € 1.390,- voor organisatiekosten.
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2

Programma 4: Onderwijs

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2018

gevraagd
2019

voorstel
2019

Onderwijsachterstanden:
- Stichting Meander (Opstapje/Opstap)

116.341,-

116.341,-

117.940,117.940,-

26.535,-

26.535,-

27.172,27.172,145.112,-

Schoolbegeleidingsdienst:
- CED Groep
Totaal

Subsidie-aanvragen:

2.1

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.
VVE thuis vindt plaats op projectbasis en valt buiten deze subsidie.
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.
Opbouw subsidiebedrag:
Personeelslasten:
Overhead maximaal 15% personeelslasten
Activiteitenkosten:
Subtotaal
Eigen bijdrage deelnemers
Totaal

10

SUBSIDIEPROGRAMMA 2019 , GEMEENTE DE BILT

86.700,13.005,17.441,117.145,-/805,117.940,-

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 € 117.940,-.

2.2

CED Groep

opmerkingen:
De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep ontvangt jaarlijks subsidie voor het adviseren van gemeente op het
gebied van VVE, ondersteuning bij voorschoolse voorzieningen 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.
subsidie-maatstaven:
- een vast bedrag van € 27.172,- (geïndexeerd).
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3

Programma 5: Sport, cultuur en recreatie

Subsidie-overzicht:
Instellingen

subsidie
2018

gevraagd
2019

voorstel
2019

Sporthal De Bilt:
- Stichting H.F. Witte Centrum (m.b.t. sporthal De Bilt)

179.843,-

182.000,-

186.192,186.192,-

4.082,-

4.018,-

4.180,4.180,-

13.253,4.969,651,80,479,123.801,133.456,122.314,-

13.000,4.815,651,84,679,113.321,133.323,131.984,-

13.571,5.088,667,82,492,119.398,136.567,125.691,401.556,-

11.000,26.717,114.288,-

11.000,26.717,114.288,-

11.000,26.717,114.288,152.005,-

26.607,-

39.000,-

27.246,27.246,-

970.878,-

984.510,-

994.179,zie tekst
994.179,-

709.196,78.630,34.691,-,-

719.800,p.m.
34.691,zie tekst

726.217,80.517,34.691,zie tekst
841.425,-

11.913,-

11.913,-

12.199,12.199,-

11.578,4.792,3.625,4.583,905,-

11.300,6.249,16.700,4.800,zie tekst

11.856,4.907,3.712,4.693,927,26.095,-

Biltse Sport Federatie:
- Biltse Sport Federatie

Sportverenigingen:
-

Stichtsche Cricket- en Hockey Club (SCHC)
Sportstichting Samen Verder
Regionaliseringsproject Zeist e.o.
Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland
SV Irene Hart en Vaat
SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal
Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal
BZC Brandenburg m.b.t. gebruik Kees Boekehal

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

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

3.846,1.917,8.541,6.667,4.609,-

3.785,2.000,8.400,10.000,4.863,-

3.938,1.963,8.746,6.827,4.609,26.083,-

2.613,1.216,-

2.613,1.300,-

2.676,1.245,3.921,-

6.372,2.325,-

6.500,2.500,-

6.525,2.325,8.850,-

n.v.t.
n.v.t.

zie tekst
zie tekst

7.000,15.000,22.000,2.705.931,-

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

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 2019.

Subsidie-aanvragen:

3.1

Stichting H.F. Witte Centrum (m.b.t. de sporthal De Bilt)

opmerkingen:
De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De Bilt
(eigendom van de gemeente).
De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar rekening. De stichting ontvangt van de
gemeente een vergoeding voor het beheer van de hal. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de
exploitatiekosten en is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2019 is de vergoeding
in afwachting van de CAO-richtlijnen vooralsnog verhoogd met 1,6%. De vergoeding wordt dan: € 53.483,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- 100% subsidie in de kostprijshuur van de sporthal € 169.826,-. Afrekening op basis van de in 2019 gelden
tarieven;
- 100% subsidie in het exploitatietekort. Voor 2019 wordt dat bedrag geraamd op € 16.366,-.

3.2

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.
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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.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2019 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname,
belangenbehartiging, advisering gemeente).
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor de BSF van € 4.180,- (geïndexeerd).

3.3

Stichtsche Cricket- en Hockey Club

opmerkingen:
De Stichtsche Cricket- en Hockey Club (SCHC) maakt gebruik van het gemeentelijke sportpark Kees Boekelaan.
Op verzoek van de gemeente verzorgt de vereniging het onderhoud van de velden.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2019 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een
maximum van € 13.571,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.

3.4

Sportstichting Samen Verder

opmerkingen:
Sportstichting Samen Verder verzorgt sport- en spelaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in
recreatief en wedstrijdverband.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidie 2019 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 5.088,- (geïndexeerd).

3.5

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 2019 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instelling.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag als bijdrage in de kosten 2019 van € 667,- (geïndexeerd).
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3.6

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 (€ 41,-) draagt de
gemeente bij in het dekken van het exploitatietekort.
Voor 2019 wordt uitgegaan van twee deelnemers. Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2013 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 2012 (artikel 26) voor 2019 toch een subsidie geraamd van € 82,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 41,- (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2019 is het aantal leden per 31 december
2018.

3.7

SV Irene afdeling Hart en Vaat

opmerkingen:
De Hart en Vaat Beweeggroep is er speciaal voor mensen met een hart en/of vaat aandoening. 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 2019 wordt uitgegaan van 12 deelnemers voor een bedrag van € 492,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- € 41,- (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2019 is het aantal leden per 31 december
2018.

3.8

SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal

opmerkingen:
Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie verleend voor het
verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke door de instelling te betalen vergoeding.
subsidie-randvoorwaarden:
- de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot
sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. Omdat recent duidelijk geworden is dat sportbeoefening per
1-1-2019 vrijgesteld wordt van omzetbelasting vervalt de subsidie.
subsidie-maatstaven:
- de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van
€ 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en
De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal;
- voor de periode januari-juli 2017 is de marktconforme gebruiksvergoeding voor de sporthal € 170,- per uur.
De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor die periode € 49,- per uur en voor de periode augustus –
december 2017 is dat € 170,- respectievelijk € 49,50 per uur;
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- voor de periode januari-juli 2017 voor de sportzaal is de marktconforme vergoeding € 80,- per uur.
De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt € 35,- per uur en voor de periode augustus – december 2017 is dat
€ 95,- respectievelijk € 35,50 per uur;
- de subsidie voor sv Irene wordt als volgt berekend:
- aantal gebruiksuren sporthal vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en
netto gebruiksvergoeding (= bedrag A in 2017: € 80.827,-);
- aantal gebruiksuren sportzaal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en
netto gebruiksvergoeding (= bedrag B in 2017: € 30.870,-);
- de subsidie is de som van bedrag A en bedrag B. In 2017 is dat € 111.697,-;
- voor 2019 wordt uitgegaan van de subsidie 2018 (incl. indexering) € 116.600,-;
- de subsidie 2019 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2019 en de in 2019 geldende
vergoedingen;
- de hoogte van de subsidie per jaar varieert door het aantal gehuurde uren.

3.9

De Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal

opmerkingen:
Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009).
Er wordt subsidie verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding
door de instelling.
subsidie-randvoorwaarden:
- de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot
sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. Omdat recent duidelijk geworden is dat sportbeoefening per
1-1-2019 vrijgesteld wordt van omzetbelasting vervalt de subsidie.
subsidie-maatstaven:
- de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van
€ 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van
sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal;
- de vergoeding die De Werkplaats betaalt voor het onderwijsgebruik is gekoppeld aan de vergoeding die van het
ministerie wordt ontvangen. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dezelfde vergoeding.
Buiten de schooluren (bijvoorbeeld gebruik sporthal voor examens) geldt voor het onderwijs de
gebruiksvergoeding voor sport. De vergoeding voor het onderwijsgebruik bestaat uit 2 componenten: een vaste
vergoeding per gebruiksruimte (in 2017: € 3.318,55) en een variabele vergoeding per klokuur (in 2017: €
585,90);
- in de marktconforme benadering blijft de vaste vergoeding ongewijzigd. De marktconforme variabele
vergoeding is € 1.900 per klokuur (2017).
- de subsidie voor De Werkplaats wordt als volgt berekend:
- aantal klokuren (2017: 96,99 uur (= basisonderwijs 24 plus voortgezet onderwijs 3 x 24,33 uur)
vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme variabele gebruiksvergoeding
(€ 1.900,-) en netto variabele gebruiksvergoeding (€ 585,50). Dit is € 136.295,20;
- voor 2018 wordt uitgegaan van de subsidie 2017 (incl. indexering) € 127.454,56;
- op basis van de afrekening van de afgelopen jaren is de raming van de subsidie 2019 naar beneden
bijgesteld. Voor 2019 wordt uitgegaan van € 136.567,-;
- de subsidie 2019 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2019 en de in 2019 geldende
vergoedingen;
- de hoogte van de subsidie varieert door het aantal vastgestelde klokuren.
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3.10

BZC Brandenburg m.b.t. gebruik Kees Boekehal

opmerkingen:
Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt
gesubsidieerd.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 175,65 (2017).
De kostprijs wordt tijdens budgetperiode jaarlijks aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het
bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2018 is het netto uurtarief € 34,42 per uur voor het wedstrijdbad.
Het subsidiebedrag per uur is € 141,16. In afwachting van het CPI worden de bedragen 2018 aangehouden.
Voor 2019 wordt uitgegaan het werkelijk aantal gehuurde uren en de in 2019 geldende tarieven.

3.11

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 Brede Impuls 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 2019 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 voor Masquerade 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 naast de jaarlijks subsidie een subsidie van
€ 114.288,-.
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).

3.12

Stichting Lokale Omroep De Bilt (RTV Utrecht)

opmerkingen:
De Stichting 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.
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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. 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 wordt het bekostigingsniveau structureel op dat niveau teruggebracht. Incidentele subsidies
worden telkens apart afgewogen.
Verschil gevraagd-verleend
Voor het jaar 2019 vraagt de Stilob een reguliere bekostiging aan van € 27.000,-. Ook vraagt de omroep een
eenmalige subsidie van € 12.000,- bestemd om een professionalisering van de omroep te kunnen doorvoeren. In
de begroting 2019 gaat Stilob daarnaast uit van inkomsten gegenereerd op basis van een zakelijke uitwisseling
van diensten met de afdeling communicatie van de gemeente. Een mogelijke zakelijke uitwisseling van
communicatiediensten met de gemeente De Bilt staat los van de subsidieregeling en wordt niet meegenomen met
het subsidieprogramma.
De aanvraag voor de reguliere bekostiging wordt gehonoreerd. De eenmalige subsidieaanvraag voor
professionalisering van de omroep wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 6.
subsidie-randvoorwaarden:
- voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep;
- toewijzen zendtijd in 2019 door het Commissariaat voor de Media.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 27.246,- (geïndexeerd).

3.13

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.
Het jaarverslag 2017 en de aanvraag 2019 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 afgelopen jaren is aanzienlijk gekort op de subsidie, dit is inmiddels sluitend verwerkt in de begroting. Ook
in 2019 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.
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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.
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 37).
Verschil gevraagd –verleend
Dit verschil wordt verklaard door de indexering 2019. In de aanvraag is Idea uitgegaan van 1,75% voor het
loongevoelige deel van de subsidie en 1,25% voor het prijsgevoelige deel. Wij gaan in begroting 2019 uit van
2,4% voor beide.
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 2018.
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 € 994.179,- (geïndexeerd); bestaande uit een loongevoelig deel van € 526.511,- en een
prijsgevoelig deel van € 467.668,-.

3.14

Stichting Het KunstenHuis De Bilt/Zeist

opmerkingen:
De 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.
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.
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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.
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 jaarlijks 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 37).
Verschil gevraagd – verleend
Het KunstenHuis vraagt een basissubsidie aan van € 719.800,-. Het verschil wordt verklaard doordat niet volledig
rekening gehouden is met de indexering van de subsidie.
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 € 726.217,- (€ 682.143,- loongevoelig en € 44.073,- prijsgevoelig (geïndexeerd));
- 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.

3.15

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,- (geïndexeerd).
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3.16

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.
Het Nederlands Brandweerkorkest vraagt een subsidie van € 6.249,- aan. Het gemeentebeleid 2019 is een vast
bedrag van € 4.907,- (geïndexeerd). De hogere aanvraag van € 1.342,- is berekend geïnspireerd door de KNMOnormen. Zie ook Kunst en Genoegen. De aanvraag wordt geweigerd voor zover deze de € 4.907,- te boven gaat.
Zie hoofdstuk 6.
Muziekvereniging Kunst en Genoegen vraagt een reguliere subsidie aan van € 6.275,-. Het gemeentebeleid 2019
is een vast bedrag van € 3.712,- (geïndexeerd). De aanvraag wordt geweigerd voor zover deze de € 3.712,- te
boven gaat. Zie hoofdstuk 6.
Naast de reguliere subsidie vraagt Kunst en Genoegen een aanvullende subsidie van € 10.425,- aan ten behoeve
van het initiatief Muziek Collectief Maartensdijk. Deze aanvraag wordt als voorlopige incidentele subsidie voor
2019 toegekend. Zie hoofdstuk 6.
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).

3.17

Stichting Kunst & Cultuur

opmerkingen:
Het jaarverslag en het activiteitenplan van de Stichting Kunst & Cultuur laten een geschakeerd geheel van
activiteiten zien. De stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven.
De stichting is betrokken bij de kunsttentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis (ArtTraverse), het
Filmhuis, Cultuurpodium, Gluren bij de Buren en het Korenfestival.
subsidie-randvoorwaarden:
- eens per jaar organiseren van een cultureel evenement;
- uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 3.938,- (geïndexeerd).

3.18

Cultuurpodium De Bilt

opmerkingen:
Het Cultuurpodium komt voort uit het Muziekpodium en is een samenwerking tussen Het KunstenHuis (afdeling
muziek en theater De Bilt), de Stichting Kunst & Cultuur, het Walter Maas Huis en RegioCultuurCentrum Idea.
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.
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subsidie-randvoorwaarden:
- streven naar het organiseren van 4 á 5 kamermuziekconcerten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.963,- (geïndexeerd).

3.19

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 beoogt met de activiteiten de sociale cohesie in
Groenekan te verbeteren.
De activiteiten leggen verbindingen tussen mensen van verschillende leeftijden met verschillende levensstijlen.
Ook zet Theater in 't Groen zich in om in de voorstellingen samenwerking te zoeken met andere culturele
instellingen en organisaties in de gemeente De Bilt. Theater in 't Groen past naadloos in het nieuwe cultuurbeleid
(kerngericht, ontwikkelen culturele "spots" sociale cohesie). In 2017 is de opera Don Quichot uitgevoerd. Voor
het jaar 2019 staat de voorstelling ‘Mariecken’ op het programma.
subsidie-randvoorwaarden:
- om het jaar een grote theateruitvoering realiseren, in het andere jaar community activiteiten.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 8.746,- (geïndexeerd).

3.20

Stichting Kunstmarkt De Bilt

opmerkingen:
De Stichting Kunstmarkt organiseert jaarlijks een Kunstmarkt in de kern De Bilt. De Kunstmarkt is langzamerhand
een in Nederland bekend evenement waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. Het thema voor 2018 is
“Duurzaamheid”. De Kunstmarkt mikt op 7000 bezoekers.
subsidie-randvoorwaarden:
- jaarlijks de Kunstmarkt De Bilt organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.827,- (geïndexeerd).

3.21

Historische Kring ‘d Oude School

opmerkingen:
De Kring ontvangt een subsidie n 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 € 4.863,-. 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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Het subsidiebedrag van 2019 is daarom ook € 4.609,-. Bij de subsidieaanvraag 2019 maakt de Historische Kring
het voorbehoud om in de toekomst het gevraagde subsidiebedrag 2019 te verhogen indien er een einde komt
aan de huurkorting van de SSW. Omdat een van de subsidie-randvoorwaarden is dat de SSW de helft van de
huur van het pand aan de Kometenlaan voor haar rekening neemt, is verlening van een hoger subsidiebedrag
door de gemeente bij veranderingen in de houding van de SSW niet vanzelfsprekend.
Indien er wijzigingen zijn in de huurprijs voor de Kometenlaan, dan gaat de gemeente graag in gesprek met de
Kring. Op dit moment worden er nog geen toezeggingen gedaan.
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.

3.22

Stichting ProDemos m.b.t. Fort De Bilt

opmerkingen:
Jaarlijks wordt een subsidie verleend dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het Fort kan
bezoeken. Het 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.
Deze activiteiten werden door Stichting Vredeseducatie georganiseerd. In 2017 heeft Stichting Vredeseducatie
besloten om de activiteiten op Fort De Bilt over te dragen aan ProDemos in Den Haag. De subsidie ten behoeve
van deze activiteiten wordt daarmee voorgezet via ProDemos.
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 (geïndexeerd).

3.23

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.
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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.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.245,- (geïndexeerd).

3.24

Oranjecomité De Bilt/Bilthoven

opmerkingen:
Het Oranjecomité organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Koningsdag.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten voor Koningsdag organiseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.525- (geïndexeerd).

3.25

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).

3.26

Stichting Dierenweide Maartensdijk

opmerkingen:
De Dierenweide Maartensdijk 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.
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subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.000,- (geïndexeerd).

3.27

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 € 15.000,- (geïndexeerd).
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4

Programma 6: Sociaal Domein

Subsidie-overzicht:
Instellingen

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt
- Santé Groep / Centrum voor Jeugd en Gezin
- Stichting MENS De Bilt “Samen Oplopen”
- Stichting MEE, Gooi en Vechtstreek

subsidie
2018

gevraagd
2019

voorstel
2019

726.784,-

zie tekst

744.227,-

36.436,zie tekst

zie tekst

37.310,zie tekst
781.537,-

1.989.327,-

2.934.266,-

7.649,32.077,6.182,29.000,51.080,-,-

11.141,63.135,6.700,36.228,51.080,4.500,-

318.557,-

318.557,-

321.518,321.518,-

24.647,29.200,-

26.000,29.901,-

25.239,29.901,55.140,-

2.937,1.380,-

4.000,1.400,-

3.007,1.413,4.420,-

112.267,-

142.478,-

145.172,145.172,-

12.976,-

13.369,-

13.273,13.273,-

17.964,2.319,-

27.000,940,-

25.439,1.000,26.439,-

6.513,-

1.000,-

1.000,1.000,-

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
- Nederlandse Vereniging voor Autisme

2.803.069,zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
zie tekst
7.833,63.135,6.830,29.696,52.305,zie tekst
2.962.868,-

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

40.564,5.000,30.000,7.500,-

40.000,21.307,30.000,7.500,-

41.537,19.853,30.720,7.680,-

8.500,-

8.500,-

8.704,-

35.000,-

35.000,-

35.840,-

25.000,5.000,3.000,-

25.000,5.000,3.000,-

25.600,5.120,13.000,188.054,4.499.421,-

Totaal
Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2019.

Subsidie-aanvragen:

4.1

Santé Groep (v/h Vitras) - Centrum voor Jeugd en Gezin

opmerkingen:
Vanaf 1 januari 2015 speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), naast het voorkomen van opvoed- en
opgroeiproblemen, een belangrijke rol in de toegang tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Het CJG is een
samenwerkingsverband (netwerkorganisatie). Vitras is daarbij een van de ketenpartners. In 2016 en 2017 is de
formatie van het basisteam CJG en het ambulante team CJG uitgebreid om zo goed toegerust te zijn voor de
uitvoering van de nieuwe taken en de transformatie in de jeugdhulp die we willen bewerkstelligen. Vitras levert
daarbij met name de menskracht voor de CJG-generalisten (school CJG, jeugdmaatschappelijk werk) en de
thuisbegeleiding. Met de invoering door Vitras van teams Jeugd en teams Volwassenen, heeft een verschuiving
van budgetten plaats gevonden van programma 11 naar programma 10. Vanaf 2019 maakt dit onderdeel uit van
Programma 6 Sociaal Domein.
In 2017 en 2018 is onderzoek gedaan naar de toekomstige rechtsvorm voor het CJG. In oktober 2018 is door ons
besloten om het verzelfstandigingstraject stop te zetten. Dit in verband met het tekort in het Sociaal Domein en
de keuzes die de gemeenteraad in december 2018 zal nemen om te komen tot een oplossing voor de reductie
van het tekort. Subsidiëring van Stichting Santé Zorg Vitras zal daarom met een jaar worden verlengd in
afwachting van verdere besluitvorming rond het CJG. Het subsidie zal afzonderlijk van de besluitvorming rond het
subsidieprogramma, worden aangevraagd en beoordeeld.
subsidie-randvoorwaarden:
- nader te bepalen.
subsidie-maatstaven:
- maximaal subsidie van € 744.227,- in te zetten voor 8,5 fte ten behoeve van het CJG (jeugdmaatschappelijk
werk, school CJG/CJG generalist en thuisbegeleiding; inzet gedragswetenschapper 1 fte; coördinatie Ouders
Lokaal 0,25 fte.
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4.2

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 € 37.310,- voor de coördinatie van Samen Oplopen (geïndexeerd)
- begeleiding van circa 15 gezinnen per jaar.

4.3

Stichting MEE, Gooi- en Vechtstreek

opmerkingen:
Tot 2015 werd MEE Nederland gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
De taak van MEE was om cliëntondersteuning te verlenen aan inwoners met een verstandelijke of lichamelijke
beperking en mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. De cliëntondersteuning heeft het rijk vanaf 2015 via
de nieuwe WMO opgedragen aan de gemeente. Gelijktijdig heeft het rijk de vrijvallende middelen toegevoegd
aan de integratie uitkering Wmo.
Voor de jaren 2015 tot en met 2018 heeft het college een overeenkomst afgesloten om cliëntondersteuning
ongewijzigd voort te zetten. Hiervoor neemt MEE deel aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, en het Sociaal
Team De Bilt. Vanaf het jaar 2017 geldt de door het rijk opgelegde afname verplichting bij MEE niet meer. Gezien
de toegevoegde waarde van MEE als ketenpartner aan het CJG wordt de subsidie voor 2019 wederom toegekend.
Voor de inzet van MEE voor het CJG heeft een verschuiving van budgetten plaats gevonden van programma 11
naar programma 10. Vanaf 2019 maakt dit deel uit van Programma 6 Sociaal Domein.

In 2017 en 2018 is onderzoek gedaan naar de toekomstige rechtsvorm voor het CJG. In oktober 2018 is door ons
besloten om het verzelfstandigingstraject stop te zetten. Dit in verband met het tekort in het Sociaal Domein en
de keuzes die de gemeenteraad in december 2018 zal nemen om te komen tot een oplossing voor de reductie
van het tekort. Subsidiëring van MEE Utrecht, Gooi en Vechtstreek zal daarom met een jaar worden

verlengd in afwachting van verdere besluitvorming rond het CJG. Het subsidie zal afzonderlijk van de
besluitvorming rond het subsidieprogramma, worden aangevraagd en beoordeeld.
subsidie-randvoorwaarden:
- nader te bepalen.
subsidie-maatstaven:
- een maximaal subsidie van € (nog nader te bepalen) voor de inzet van fte ten behoeve van het CJG De Bilt
(geïndexeerd).
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4.4

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 € 2.803.069,-.
Verschil gevraagd-verleend
MENS De Bilt vraagt € 131.197,- meer aan dan wij op grond van het subsidieplafond kunnen toekennen. Het
verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 6.
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 4.2 en 4.26 van dit programma) en voor de
Buurtsportcoaches (zie hiervoor bij programma 5 (Sport, cultuur en recreatie) pagina 17 onder 3.11).
De opbouw voor de budgetsubsidie Wmo voor MDB is als volgt:
- Samenwerking in de keten van zorg en welzijn: € 853.435,-.
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 er voor 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, het
vrijwilligersmeldpunt.
- Sociaal Team: € 1.215.093,-.
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 bestaat uit medewerkers vanuit Mens De Bilt, Vitras en Mee. In
totaal komt de bezetting daarmee op 12,64 Fte.
Daarnaast bestaat het Sociaal Team ook uit sociaal werkers uit het welzijnsteam van MENS De Bilt. Dit om de
weg naar welzijn en preventie te vergemakkelijken.
- Mantelzorgondersteuning: € 146.363,- Het steunpunt mantelzorg ondersteunt mantelzorger 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;
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- het organiseren van informatie en deskundigheidsbijeenkomsten;
- het organiseren van de Dag van de Mantelzorg;
- het verzorgen van de mantelzorgwaardering.
- Buurtopbouwwerk: € 173.505,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: € 381.485,MDB is onder andere verantwoordelijk voor de uitvoering van het jeugd- en jongerenwerk. In de totale
budgetsubsidieaanvraag van MDB is een bedrag voor jeugd- en jongerenwerk verdisconteerd. Het
jongerenwerk van MDB vervult een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de kwetsbare groep
jongeren waar het jongerenwerk zich op richt en de ondersteuning vanuit het CJG. MDB is een
samenwerkingspartner van het samenwerkingsverband CJG De Bilt.
- (Personeel) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: € 33.188,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.
subsidie-randvoorwaarden:
- uitvoering geven aan de met burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst
budgetsubsidie 2019;
- betalingen doen van personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt;
- de gelden voor 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 € 2.769.881,-.
(loongevoelig budget van € 1.661.929,- en prijsgevoelig budget van € 1.107.952,- (geïndexeerd);
- m.b.t. medewerkers Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: subsidie werkelijke kosten tot maximaal
€ 33.188,- (geïndexeerd).

4.5

Slachtofferhulp Regio Utrecht

opmerkingen:
De instelling vraagt elk jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Voor 2019 vraagt de instelling een
geïndexeerd bedrag van € 11.141,- aan.
De bijdrage aan de kosten is in verhouding tot het aantal inwoners. De subsidie blijft gehandhaafd op het niveau
2018. Zie hoofdstuk 6.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.833,- (geïndexeerd).

4.6

Stichting Handjehelpen regio Utrecht

opmerkingen:
De gemeente verleent de Stichting Handjehelpen jaarlijks een subsidie voor vrijwillige hulpverlening. De instelling
ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag in de thuissituatie. De
ondersteuning bestaat onder meer uit het overnemen van taken van ouders en/of mantelzorgers.
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Gemeente De Bilt gaat uit van een subsidiering van jaarlijks maximaal 35 koppeling per jaar.
Voor 2019 heeft de instelling een subsidie aangevraagd van € 63.135, voor 30 koppelingen Jeugd á € 915,- en 39
koppelingen volwassenen ondersteuning á € 915,-.
Al een aantal jaren is bekend dat het aantal matches die door Handjehelpen worden ingezet de subsidie
overschrijden. Met het uitgangspunt dat door het versterken van de informele zorg de duurdere professionele
zorg niet ingezet wordt, wordt het in 2019 de subsidie verhoogd naar 69 matches.
subsidie-randvoorwaarden:
- samenwerken met Stichting MENS De Bilt / Steunpunt Mantelzorg;
- ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun ouders;
- inzet van 69 koppelingen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 63.135,- (69 koppelingen á € 915,- (geïndexeerd)).

4.7

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 € 6.700.- (niet 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 kan worden. Hiervoor vraagt het meldpunt een extra subsidie aan van
€ 1.000,-. Voorgesteld wordt om deze extra subsidie voor € 500,- toe te kennen. Zie hoofdstuk 6.
Voor inzet door professionele instellingen wordt doorverwezen naar MENS op maat.
subsidie-randvoorwaarden:
- werkzaam zijn voor de gehele gemeente;
- samenwerking met MENS De Bilt.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 6.830,- (geïndexeerd).

4.8

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
verstreken. Bij bedrijven en maatschappelijke organisaties in de gemeente is de stichting bekend door oa. het
organiseren van de Beursvloer en netwerkbijeenkomsten.
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 6.
subsidie-randvoorwaarden:
- activiteiten op het terrein van maatschappelijk betrokken ondernemen
- actief inzetten op het werven van founders en partners.
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subsidie-maatstaven:
- vast bedrag voor organisatiekosten van € 29.696,- (geïndexeerd).

4.9

Stichting Academisch Hospice Demeter

opmerkingen:
Tot 2016 ontving Demeter op basis van facturatie een uur vergoeding voor de ondersteuning van de patiënten
die verblijven bij Dementer. Na de aanbesteding hulp bij het huishouden die in 2017 heeft plaatsgevonden kan
deze wijze van financiering niet meer. Het college heeft naar aanleiding van deze aanbesteding ingestemd met
het verstrekken van een jaarlijkse subsidie van € 50.000,- welke in 2017 als incidenteel subsidie is toegekend. De
subsidie dient jaarlijks te worden geïndexeerd.
subsidie-randvoorwaarden:
- het bieden van ondersteuning voor patiënten die verblijven in Demeter.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 52.305, - (geïndexeerd).

4.10

Nederlandse Vereniging voor Autisme

opmerkingen:
De Nederlandse vereniging voor Autisme vraagt ten behoeve van het Autisme Informatie Centrum De Bilt een
subsidie voor 2019 bij ons voor een bedrag van € 4.500, - euro. Het doel van deze subsidie is om informatie over
autisme aan te bieden en lotgenotencontact te verzorgen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het
verzamelen en beschikbaar stellen van informatie, het houden van inloopspreekuren en organiseren van themaen voorlichtingsbijeenkomsten etc.
Binnen de gemeente De Bilt zijn er al verschillende organisaties die zich bezig houden met deze doelgroep.
Subsidie kan niet worden verleend omdat er al voldoende aanbod is op dit gebied. Zie hoofdstuk 6.
subsidie-randvoorwaarden:
- n.v.t.
subsidie-maatstaven:
- n.v.t.

4.11

Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT

opmerkingen:
Voor 2019 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 2019.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 279.102,- (loongevoelig budget van € 234.143,- (geïndexeerd) en prijsgevoelig budget
van € 44.959,- (geïndexeerd));
- overige subsidie: 100% goedgekeurde overige kosten van € 42.416,-. Hiervan zijn kosten groot onderhoud
vervangingskosten cv installatie € 24.443,- en overige erfpachtcanon € 17.973,-.

4.12

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 en voor de periode 2018 - 2021 dient een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst afgesloten te worden.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2018-2021.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 25.239,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).

4.13

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 en voor de periode 2018 – 2021 dient een nieuwe
uitvoeringsovereenkomst afgesloten te worden. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de
onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente. Voor 2018 is een budgetsubsidie verleend van € 29.200,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2018-2021.
subsidie-maatstaven:
- budgetsubsidie van € 29.901,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).
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4.14

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. Voor 2019 vraagt de instelling een subsidie aan van € 4.000,-. Met de inzet van de extra subsidie wil
De Boogh de mogelijkheden onderzoeken voor het opzetten van een respijthuis. Dit onderzoek wordt in
samenwerking met Mens De Bilt uitgevoerd. Zie hoofdstuk 6.
subsidie-randvoorwaarden:
- het bieden van sociaal culturele activiteiten, sociale activering en cursussen aan mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking.
subsidie-maatstaven:
- de te verlenen subsidie bedraagt € 3.007,- (geïndexeerd).

4.15

Stichting Speelgoedleenderij

opmerkingen:
De Speelgoedleenderij is gevestigd in verzorgingshuis Weltevreden te De Bilt.
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 € 1.413,- (geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

4.16

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

opmerkingen:
Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid.
De subsidie 2019 is gebaseerd op de begeleiding van 34 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 22 statushouders
jonger dan 18 jaar. De definitieve subsidie 2019 wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke aantallen.
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).
In loop van het jaar 2018 is het Steunpunt Vluchtelingen De Bilt verhuisd naar een nieuwe locatie in het
Lichtruim. Een van de subsidieafspraken is dat wij 100% huurlasten subsidiëren van het Steunpunt Vluchtelingen
De Bilt. De huurlasten in het Lichtruim vallen hoger dan de huurlasten van de oude locatie. Om deze reden is het
genoemde subsidiebedrag voor het jaar 2019 hoger dan de verleende subsidie in het jaar 2018.
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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.
subsidie-maatstaven:
- 100 % goedgekeurde personeelskosten (0,7 FTE aanstelling)
- vast bedrag ziekengeld/arbo (25,2 uur aanstelling)
- 100 % huurlasten kantoor Het Lichtruim
- vast bedrag
subtotaal:
- 34 statushouders 18 jaar en ouder à € 1.450,- 22 statushouders jonger dan 18 jaar à € 500,Totaal:

€
€
€
€
€
€
€
€

50.524,2.120,20.138,12.090,84.872,49.300,11.000,145.172,-

Afhankelijk van de jaarcijfers 2018 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2019 worden bijgesteld.

4.17

Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt

opmerkingen:
De Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt vraagt voor 2019 een subsidie aan van € 13.369,- als bijdrage in de
exploitatiekosten. De subsidieaanvraag is gebaseerd op 16.500 maaltijden. Dit aantal is als uitgangspunt
genomen voor de subsidie 2019. De bijdrage per maaltijd bedraagt € 0,8044. Daarmee komt het rekenkundig
subsidie uit op € 13.273,-.
subsidie-randvoorwaarden:
- levering van vriesverse maaltijden in alle kernen;
- waar mogelijk ook warme maaltijden.
subsidie-maatstaven:
- exploitatiesubsidie van € 0,8044 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort;
- subsidie voor 2019 bedraagt, uitgaande van 16.500 maaltijden, vooralsnog € 13.273,-.

4.18

Stichting Adviesraad Sociaal Domein De Bilt

opmerkingen:
De Adviesraad Sociaal Domein De Bilt vraagt voor 2019 een subsidie aan van € 27.000,-.
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.
Verschil gevraagd/verleend
Uitgangspunt van de fusie is budgettaire neutraliteit. Het gevraagde bedrag overschrijdt het verleende bedrag.
De ingediende begroting en activiteitenoverzicht geven geen aanleiding om een hogere subsidie toe te kennen.
subsidie-randvoorwaarden:
- de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo;
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- representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de nieuwe Wmo 2015;
- uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 25.439,- (geïndexeerd.

4.19

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.
subsidie-randvoorwaarden:
- de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.000,- (geïndexeerd).

4.20

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.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 1.000,- (geïndexeerd).

4.21

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®’.
subsidie-maatstaven:
- een bijdrage in het tekort tot maximaal € 41.537,- (geïndexeerd).
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4.22

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. Op jaarbasis worden ongeveer 55 inwoners begeleid. 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.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 19.853,- (geïndexeerd).

4.23

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.
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.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 30.720,- (geïndexeerd).

4.24

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 laag geletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal.
subsidie-randvoorwaarden:
- subsidieverlening op grond van het gemeentelijk armoedebeleid ‘Doe Mee®’;
- 2 budgetkringen per jaar.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 7.680,- (geïndexeerd).
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4.25

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.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 8.704,- (geïndexeerd).

4.26

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).
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 € 35.840- (geïndexeerd).

4.27

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.
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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.
subsidie-maatstaven:
- Kansrijk vrijwilligerswerk: vast bedrag van € 25.600,- (geïndexeerd).
- De Wijkwinkel: vast bedrag van € 5.120,- (geïndexeerd).

4.28

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. 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®’;
- per week ontvangen gemiddeld 85 huishoudens een voedselpakket;
- bij de inkoop is oog voor duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen.
subsidie-maatstaven:
- vast bedrag van € 13.000,- (index van toepassing).
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5

Overige subsidies

Stelpost incidentele subsidies
Subsidie-overzicht:
Instellingen
Diverse instellingen
Totaal

subsidie
2018
19.441,-

gevraagd
2019
n.v.t.

voorstel
2019
19.908,19.908,-

Subsidie-informatie:

5.1

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 2019.
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 2012, de nadere regels subsidieverstrekking 2013 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 € 367,- 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
2018
n.v.t.

gevraagd
2019
n.v.t.

voorstel
2019
21.200,21.200,-

Subsidie-informatie:

5.2

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 31-12-2017 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 2012 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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6

Nieuwe subsidieaanvragen

6.1

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 2018, of de benodigde gelden
beschikbaar komen.
Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2019 met
bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders.
programma
5 SCR
5 SCR
5 SCR
5 SCR
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD
6 SD

onderwerp
Stichting Lokale Omroep De Bilt
Nederlands Brandweerorkest
Muziekvereniging Kunst en Genoegen
Stichting Kunstmarkt De Bilt
Stichting MENS De Bilt
Stichting Slachtofferhulp regio Utrecht
Meldpunt Vrijwilligerswerk
Stichting Samen voor De Bilt
Stichting Boogh
Vereniging voor Autisme De Bilt

bedrag 2019
-,-,10.425,-,-,-,500,-,-,-,-

Toelichting:
Stichting Lokale Omroep De Bilt
De Stichting Lokale Omroep De Bilt vraagt voor het jaar 2019 naast de reguliere bekostiging van € 27.000,- een
incidentele subsidie van € 12.000,- aan voor een professionalisering van de omroep. In de begroting 2019 gaat
Stilob daarnaast uit van inkomsten gegenereerd op basis van een zakelijke uitwisseling van diensten met de
afdeling communicatie van de gemeente.
De reguliere subsidie wordt gehonoreerd met een subsidiebedrag van € 27.246,-. Een mogelijke zakelijke
uitwisseling van communicatiediensten met de gemeente De Bilt staat los van de subsidieregeling en wordt niet
meegenomen met het subsidieprogramma. De incidentele aanvraag voor een professionalisering van de omroep
wordt afgewezen. In de gemeentebegroting 2019 is geen ruimte beschikbaar voor de dekking van hoger
aangevraagde subsidiebedragen. In 2018 heeft de gemeente mede in het kader van de ontwikkelplannen van de
Stilob een incidentele bijdrage van € 7.500,- verleend voor de aanschaf van live-tv-apparatuur. De gemeente De
Bilt is op de hoogte van het Veranderplan van de omroepen Zeist/Bunnik en De Bilt en blijft hierover graag in
gesprek met de omroep.

B&W:
Het verzoek om een aanvullende incidentele subsidie voor professionalisering af te wijzen.
Nederlands Brandweerorkest
Het Nederlands Brandweerorkest vraagt een hogere subsidie aan voor 2019 (€ 6.249,-) dan volgens het
gemeentebeleid verleend wordt (€ 4.907,-). Het hogere bedrag van € 1.342,- komt onder meer voort uit het
meer rekening houden met afschrijving en salaris dirigent. Het gemeentebeleid 2019 gaat uit van een vast
bedrag (geïndexeerd). In de gemeentebegroting 2019 is geen ruimte beschikbaar voor de dekking van hoger
aangevraagde subsidiebedragen. Het verzoek om een hoger subsidiebedrag wordt daarom afgewezen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
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Muziekvereniging Kunst en Genoegen
Muziekvereniging Kunst en Genoegen vraagt voor 2019 een reguliere subsidie van € 6.275,- aan en een
aanvullende subsidie van € 10.425,- voor het nieuw te starten Muziek Collectief Maartensdijk.
Kunst en Genoegen vraagt een extra reguliere subsidie aan van € 2.564,- wegens toename van activiteiten die
leiden tot hogere salaris- en administratiekosten. Binnen de gemeentebegroting 2019 is geen ruimte voor het
verhogen van reguliere subsidies en om die reden wordt een extra reguliere subsidie boven € 3.712,- afgewezen.
Kunst en Genoegen vraagt daarnaast een aanvullende subsidie van € 10.425,- aan voor het initiatief Muziek
Collectief Maartensdijk. Het betreft een samenwerkingsverband tussen de Muziekvereniging Kunst en Genoegen
en de Muziekschool De Bilt (onderdeel KunstenHuis) ten behoeve van een ruimer en toegankelijker aanbod van
muziekonderwijs. In ons gemeentelijk cultuur- en armoedebeleid stellen we meer te doen aan muziekeducatie, te
zorgen voor een ruimer cultureel aanbod in alle kernen én voor het vergroten van de deelname van kinderen aan
culturele activiteiten, ook voor hen die afkomstig zijn uit gezinnen die het financieel niet breed hebben. Hiervoor
hebben we geld vrijgemaakt. Omdat het initiatief Muziek Collectief Maartensdijk op dit beleidsdoel aansluit wordt
de aanvullende subsidieaanvraag eenmalig gehonoreerd.

B&W:
Het verzoek om een hogere reguliere subsidie af te wijzen en een aanvullende incidentele subsidie
ten behoeve van het Muziek Collectief Maartensdijk toe te kennen.
Stichting Kunstmarkt De Bilt
De Stichting Kunstmarkt De Bilt vraagt een subsidie van € 10.000,- aan voor het jaar 2019. De gemeentesubsidie
is een vast bedrag (geïndexeerd). In 2019 is dat € 6.827,-. Het hogere bedrag van
€ 3.173,- wordt geweigerd omdat dit niet past in het subsidiebeleid voor De Kunstmarkt De Bilt. Wij zijn van
mening dat het reguliere subsidiebedrag voldoende is om een kwalitatief goede en aantrekkelijke kunstmarkt te
organiseren.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Stichting MENS De Bilt
MENS De Bilt vraagt € 131.197,- meer aan, aan subsidie dan wij op grond van het subsidieplafond kunnen
toekennen. In de aanvraag staat 14,03 Fte aan formatie Sociaal Team terwijl de toekenning gebaseerd is op
12,64 Fte. Samen met MDB zal gekeken worden hoe de werkzaamheden van MDB binnen de huidige subsidie
uitgevoerd kunnen 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 2018.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Meldpunt Vrijwilligerswerk
Het Meldpunt vrijwilligerswerk brengt voedselpakketten rond die door de Voedselbank verstrekt worden en die
niet door de inwoner zelf opgehaald kunnen worden. Hiervoor vraagt het meldpunt een extra subsidie aan van €
1.000,-. Het meldpunt rekent met een kilometervergoeding van € 0,35 per kilometer. Wij baseren de subsidie op
een vergoeding van € 0,19.

B&W:
De subsidie jaarlijks te verhogen met € 500,-
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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 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 Boogh
Stichting Boogh vraag een extra subsidie aan voor het onderzoeken van de mogelijkheden om een Respijthuis op
te zetten. Omdat wij binnen de ZOU-gemeenten ook onderzoeken hoe respijt zorg beter ingezet kan worden,
wordt het verzoek voor de extra middelen afgewezen.

B&W:
Het verzoek om een hogere subsidie af te wijzen.
Vereniging voor Autisme De Bilt
De Nederlandse vereniging voor Autisme vraagt ten behoeve van het Autisme Informatie Centrum De Bilt een
subsidie voor 2019 bij ons voor een bedrag van € 4.500,-. Het doel van deze subsidie is om informatie over
autisme aan te bieden en lotgenotencontact te verzorgen. Dit wordt onder andere gedaan door middel van het
verzamelen en beschikbaar stellen van informatie, het houden van inloopspreekuren en organiseren van themaen voorlichtingsbijeenkomsten etc.
Binnen de gemeente De Bilt zijn er al verschillende organisaties die zich bezig houden met deze doelgroep.
Daarnaast verzorgt Mens De Bilt in samenwerking met CJG ook activiteiten met betrekking tot autisme. Via deze
organisaties wordt deze doelgroep gesignaleerd en bediend. Subsidie kan niet worden verleend omdat er al
voldoende aanbod is op dit gebied.

B&W:
Het verzoek om een subsidie af te wijzen.
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Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
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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 2019 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
Bijna alle subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd voor kostenontwikkelingen.
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 gebeurd indexering automatisch.
Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2013 voor het sociaal-maatschappelijke terrein worden subsidies
2018 voor 2019 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 2,40%.
- 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
2,40%.
- 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 2019
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 2018 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 2012
beslissen burgemeester en wethouders vóór 1 december 2018 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.
4. Invoering budgetsubsidiëring vanaf 1999.
Bij budgetsubsidiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren
activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken.
Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van
budgetsubsidiëring door de raad vastgesteld.
Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden in 2018 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie
afgesloten:
- Stichting MENS De Bilt;
- Stichting RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk);
- Stichting KunstenHuis De Bilt/Zeist (kunsteducatie);
- Stichting Dorpshuis Westbroek
- Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading en
- Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt.
De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjarenafspraken.
Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven
subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor de budgetsubsidie te "leveren"
activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd.
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