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1. Aanleiding
Het huidige subsidiebeleid is opgesteld in 2007 en liep tot 2011. Er hebben zich diverse
maatschappelijke ontwikkelingen voorgedaan die een verandering van het welzijnssubsidie beleid wenselijk maken. Het welzijnssubsidiebeleid is dan ook aan een herijking toe.
Het doel van het welzijnssubsidiebeleid is voorwaarden te scheppen en door het verstrekken
van een subsidie bijdragen aan een leefbare, veilige gemeente met een basisniveau van
voorzieningen waarin voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en
recreatie. Hierbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van burgers waarbij
activiteiten voor volwassenen kostendekkend aangebod en dienen te worden.
Voor kwetsbare groepen zoals jeugd, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperkingen, zorgbehoevende ouderen nemen wij onze ondersteunende en stimulerende rol
zodat zij kunnen (blijven) meedoen in de samenleving.
In het nieuwe subsidiebeleid wordt de verstrekking van subsidies gezien als een instrument om
doelen gesteld in andere beleidsnota’s als bijvoorbeeld kadern ota jeugd, sportbeleidsplan,
beleidsplan Wmo - Volksgezondheid en de nota ouderenbeleid te behalen. Hiervoor wordt een
andere opbouw van de subsidies voorgesteld. De basissubsidie en de activiteitensubsidie
worden ingevoerd.
De subsidieverordening welzijn maakt integraal onderdeel uit van het beleid en beschrijft de
procedure en rechten en verplichtingen van zowel gemeente als instellingen en verenigingen.

2. Plan van aanpak
Om te komen tot het nieuwe beleid is een aantal stappen gezet waarbij op diverse m omenten
relevante organisaties zijn betrokken. De betrokken organisaties zijn op deze manier gehoord
over hun ideeën en wensen. Tevens zijn zij meegenomen in het proces om tot een andere
manier van subsidieverlening over te gaan. Het nieuwe beleid vraagt e en wezenlijk andere inzet
van verenigingen en instellingen.
Het proces dat gevolgd is tot nu toe is als volgt:
1. Oktober 2010 – Januari 2011: Enquête onder de gesubsidieerde verenigingen waaruit
blijkt dat het merendeel van de verenigingen positief is over het subsidiebeleid. Wel
zouden verenigingen graag meer subsidie ontvangen (zie bijlage);
2. Tweede halfjaar 2010 De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek verricht naar de
kaderstellende taak van de gemeenteraad in relatie tot het subsidiebeleid;
3. September 2011: eerste concept besproken in commissie Mens en Maatschappij, niet
doorgeleid naar gemeenteraad;
4. Februari 2012 : een beeldvormende commissievergadering gehouden met het
maatschappelijk middenveld;
5. Mei 2012 zijn kaderstellende vragen voorgelegd aan de fracties van de politieke partijen.
6. Juni – Augustus 2012: informatie verzameld bij omliggende gemeenten
7. Op 15 oktober 2012 heeft een inspraakavond met het verenigingsleven plaatsgevonden.
8. De concept-nota welzijnssubsidiebeleid is voorgelegd aan de adviesr aad
Maatschappelijke Ondersteuning op 26 november 2012.
Het voorliggende subsidiebeleid treedt in werking per 1 januari 2013. Echter gezien de late
besluitvorming over het beleid wordt 2013 als overgangsjaar aangemerkt waarbij de subsidies
nog op basis van de bestaande subsidietechniek zijn berekend. In het eerste kwartaal 2013
worden verenigingen geholpen bij het formuleren van de subsidieaanvraag 2014.
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Ontwikkelingen
Hieronder wordt kort een beeld geschetst van de ontwikkelingen die een herijking van het
welzijnssubsidiebeleid wenselijk maken.
Kerntakendiscussie
Naar aanleiding van de kerntakendiscussie is besloten dat op de subsidieverlening aan een
aantal instellingen een bezuiniging gezet wordt. Het betreft hier met name de budgetsubsidies.
De waardering- en doelgroepensubsidies worden buiten beschouwing gelaten. Echter
bezuinigingen op o.a. accommodaties hebben een doorwerking naar de verenigingen die
gebruik maken van de betreffende accommodatie.
Kanteling Wmo
In 2011 is een start gemaakt met het invoeren van de kanteling. Dit proces krijgt de komende
jaren zijn vervolg. De kanteling houdt in dat bij het bepalen
van de ondersteuningsvragen van de burgers primair
uitgegaan wordt van wat die burger zelf of zijn sociaal
netwerk kan betekenen in de oplossingen. Doelstelling is
het vergroten van de zelfredzaamheid van de burgers. Dit
uitgangspunt is te vertalen in de mate van participeren in
de samenleving, sociale samenhang en zorg voor elkaar
en gaat voor veel leefgebieden van de burgers op, te
denken valt aan arbeid en integratie maar ook aan welzijn.
Ook hier geldt: iedereen in Steenbergen doet mee. Binnen
de sociale netwerken en de algemene
welzijnsvoorzieningen moeten als vervolg op de
vernieuwde aanpak van de Wmo ook keuzes gemaakt
worden op het gebied van welzijnsbeleid om te komen tot
een sluitend aanbod op de vraag van de burger. Binnen het welzijnssubsidiebeleid zal ook meer
uitgegaan moeten worden van de eigen kracht van de burger en verenigingen.
Naast de hiervoor genoemde lokale ontwikkelingen zijn de volgende landelijke trends van
belang bij herziening van het welzijnsbeleid:


Welzijn nieuwe stijl

Het ministerie van VWS heeft in samenwerking met de VNG het landelijke programma “Welzijn
Nieuwe Stijl” gelanceerd. Dit traject is ingezet omdat het voor welzijnsinstellingen noodzakelijk
is om op een andere manier te gaan werken. Hiertoe zijn acht bakens ontwikkeld: gericht op de
vraag achter de vraag, gebaseerd op eigen kracht van de burger, direct er op af, formeel en
informeel in optimale verhouding, doordachte balans van collectief en individueel, integraal
werken, niet vrijblijvend, maar resultaatgericht en gebaseerd op ruimte voor de professional.
 Verzakelijking
De relatie tussen gemeenten en maatschappelijke organisaties verzakeli jkt. Gemeenten doen
steeds meer een groter beroep op de professionaliteit, de deskundigheid en het innovatief
vermogen van organisaties. Bij subsidiering wordt de mate waarin de activiteiten van
organisaties een meetbare bijdrage leveren aan het realiseren van de gewenste beleidseffecten
door gemeenten beoordeeld (meer outcome gericht). Dit kan leiden tot een aanzienlijke
wijziging in subsidiebeschikkingen o.a. door het specifieker benoemen van te realiseren
prestaties gericht op maatschappelijke effecten.
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 Deregulering
De rijksoverheid en
gemeenten hebben
afgesproken om de
administratieve lasten voor
burgers en bedrijven met 25%
te verminderen en de
dienstverlening te verbeteren.
Een van de knelpunten die
door vrijwilligersorganisaties
wordt ervaren bij het uitvoeren
van hun activiteiten is de
grote regeldruk. En dan
hebben we het niet alleen
over het aanvragen van de
jaarlijkse subsidie maar ook
de benodigde vergunningen
etc. voor het daadwerkelijk
uitvoeren van de activiteiten.
Hiervoor heeft de VNG een
algemene subsidieverordening ontwikkeld die van toepassing is op alle vormen van subsidies
die bij een gemeente aangevraagd kunnen worden.
Deze slag van lastenverlichting is bij de vorige nota welzijnssubsidiebeleid al gemaakt door in te
zetten op het gebruik van simpele formulieren, waarin alleen die gegevens gevraagd worden die
nodig zijn voor de beoordeling van de subsidieaanvraag. Uit de enquête die is gehouden onder
de gesubsidieerde instellingen blijkt dat het merendeel van de verenigingen de geste lde vragen
bij de subsidieaanvraag en de tijd die met de beantwoording gemoeid is niet lastig te vinden en
niet veel tijd kost. De subsidieverordening is naast de algemene subsidieverordening gehouden
en indien nodig aangepast.
 Juridische aspecten
Op basis van de algemene wet bestuursrecht en jurisprudentie is duidelijk geworden dat het
subsidiëren op basis van het aantal doelgroepleden niet meer mogelijk is, omdat dit niet
gecontroleerd kan worden. De verenigingen mogen op basis van de Awb geen ledenlijst en
verstrekken.

Toekomstige ontwikkelingen
Het kabinet zet momenteel sterk in op het overdragen van de onderdelen uit de AWBZ naar de
Wmo zoals dagbesteding en dagbegeleiding alsook de transitie van de jeugdzorg. De
overdracht van de dagbesteding en dagbegeleiding gaat op macroniveau gemoeid met ca. 2,2
miljard. Het vraagt van de gemeente een visie hoe om te gaan met de vele partijen die op dit
moment voor specifieke doelgroepen beide functies aanbieden en uitvoeren.
Met de transitie van de jeugdzorg wordt bedoeld dat de geïndiceerde jeugdzorg,de sector licht
verstandelijke Gehandicapten (jeugd-LVG) en de Jeugd Geestelijke gezondheidszorg (jeugd
GGZ) moeten integreren tot 1 stelsel voor hulp aan jeugdigen en gezinnen. De
verantwoordelijkheid hiervoor komt geheel bij de gemeenten te liggen. Deze ontwikkeling wordt
de transitie jeugdzorg genoemd. Niet alleen de financiële verandering is onderdeel van deze
transitie, juist ook de werkwijze van de jeugdzorg en de aansluiting met het lokale veld is een
belangrijk onderdeel. Met deze transitie gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg van de
provincie naar de gemeenten. Dat betekent dat gemeenten niet alleen verantwoordelijk worden
voor de aansluiting van het preventieve veld en de nazorg, maar ook de inkoo p van de
jeugdzorg zal moeten gaan doen.
De overheveling van beide taken kan een wijziging inhouden in die zin dat wellicht instellingen
die nu nog geen subsidie ontvangen, een subsidieovereenkomst met de gemeente aangaan
voor het leveren van bepaalde prestaties. Op het moment dat dit gaat spelen zult u hierover
voorstellen voorgelegd krijgen.
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3. Kaders subsidiebeleid
Uit de discussie in de gemeenteraad naar aanleiding van kaderstellende vragen is duidelijk
geworden dat de meerderheid subsidies als instrument zien om beleidsdoelstellingen te
realiseren. In dit hoofdstuk zijn diverse speerpunten opgenomen waar aan verenigingen en
instellingen door middel van het aanbieden van activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het
behalen van gemeentelijke beleidsdoelen. Het centrale uitgangspunt van het subsidiebeleid
2013 -2016 is dan ook:

Een integraal beleid waarmee de positie van onze inwoners wordt
verbeterd door het realiseren van de (sub)doelstellingen.
Zoals uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie n aar voren kwam is van een aantal
subsidies niet duidelijk wat de resultaten of maatschappelijke effecten zijn en waar
overlappingen of blinde vlekken aan de orde zijn. De actuele subsidieverordening i.c. de
beleidsnota maken niet of onvoldoende helder wat het maatschappelijk effect of beleidseffect
wordt nagestreefd met de inzet van instrument ‘subsidie’.
Bij maatschappelijke organisaties en gemeente ontbreekt het vaak aan een goed en actueel
overzicht waarin is opgenomen ‘wie wat doet ten behoeve van wie, wanneer en wat dat kost en
wat dat (maatschappelijk) opbrengt’. Gebleken is dat verschillende gesubsidieerde organisaties
en instellingen producten en diensten van dezelfde soort en voor dezelfde doelgroep
aanbieden. Geconcludeerd kan worden dat gemeentel ijke subsidies daardoor niet altijd efficiënt
worden ingezet. Daarnaast is er sprake van het ‘rondpompen van geld’, dwz meerdere
organisaties krijgen voor een gezamenlijke activiteit subsidie en organisaties vergoeden elkaar
voor activiteiten die al gesubsidieerd worden.
De huidige subsidiesystematiek is meer gericht op het behouden van bestaansrecht van
organisaties en instellingen en niet of nauwelijks op het nemen van initiatieven en het uitvoeren
van innovatieve activiteiten die aansluiten bij het gemeentelijk beleid. Het geldende
subsidiebeleid is niet gericht op vernieuwing. Het nieuwe subsidiebeleid draagt bij aan het
realiseren van gemeentelijk beleid.

Doelstellingen
Met subsidieverlening aan instellingen en verenigingen wordt een aantal doelst ellingen
nagestreefd. Deze doelstellingen sluiten aan bij het jeugdbeleid, sportbeleid, wmovolksgezondheidbeleid, cultuurbeleid etc..
Hoofddoelstelling
De gemeente streeft naar een leefbare, veilige gemeente met een sociale infrastructuur, waarin
voldoende ruimte is voor opvang, ontplooiing, ontmoeting, ontspanning en recreatie. Daarin
wordt uitgegaan van een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid van burgers.
Naast gesubsidieerde verenigingen en instellingen
verenigingen onderdeel uit van de sociale infrastructuur.

maken

vele

niet -gesubsidieerde

Deze doelstelling is opgesplitst in diverse subdoelstellingen. De verschillende subdoelstellingen
sluiten aan bij de speerpunten zoals die zijn benoemd in diverse beleidsplannen op het gebied
van jeugd, cultuur, sport, gezondheid, ouderen, Wmo.
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Subdoelstellingen:
1.. Handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur
Sociale infrastructuur is het geheel van maatschappelijke
voorzieningen die een bijdrage kunnen leveren aan opvang,
ontplooiing, ontmoeting, ontspanning, recreatie en het
welzijn en gezondheid van de inwoners van Steenbergen.
Door een goede sociale infrastructuur komen inwoners met
elkaar in contact wat de sociale cohesie verstrekt. Dit kan
binnen verenigingen tot stand komen maar ook door het
aanbieden van mogelijkheden in de openbare ruimte.
(prestatieveld 1 en 2 Wmo, ouderenbeleid)

2. Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren
Jongeren groeien op in een lokale samenleving, waarbij zij zich ontwikkelen tot volwassenen.
De gemeente schept voorwaarden zodat zij worden gestimuleerd zich aan te sluiten bij
activiteiten op het gebied van:
 sport,
 muziek
 amateuristische kunstbeoefening.
Verenigingen kunnen door speciale activiteiten voor jongeren te organiseren hierin een bijdrage
leveren. Aandacht voor jeugd kan ook een preventieve functie hebben met betrekking tot het
voorkomen van criminaliteit en schooluitval. Dit sluit aan bij de thema’s uit de kadernota jeugd
te weten gezond opgroeien, een steentje bijdragen aan de m aatschappij, talenten ontwikkelen
en plezier hebben. (prestatieveld 2 Wmo, jeugdbeleid, sportbeleid, kunst & cultuurnota,
volksgezondheidbeleid)

3. Zorg voor kwetsbare groepen
Bepaalde doelgroepen hebben speciale aandacht nodig zodat zij zich gemakkelij ker kunnen
handhaven in de samenleving. Te denken valt aan mensen met een lichamelijke - en/of
verstandelijke beperking en mensen met een chronische ziekte. Er wordt bevorderd en
gestimuleerd dat deze doelgroepen op een volwaardige en zelfstandige wijze kun nen
functioneren in de maatschappij, zodat een inclusieve samenleving ontstaat.
Met nadruk gaat het om de inclusieve samenleving, personen met een ‘vlekje’ maken zoveel als
mogelijk onderdeel uit van het reguliere verenigingsleven waarbij:
 hun positie verbeterd, zodat zij (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving
(zelfredzaamheid);
 zij versterkt worden in hun:
- zelfstandigheid;
- onafhankelijkheid;
- sociale participatie;
- integratie.
(prestatieveld 3, 4, 5 Wmo, ouderenbeleid, jeugdbeleid, sportbelei d, volksgezondheidsbeleid).
4. Bevorderen sport en bewegen voor alle inwoners
Sport en bewegen draagt bij aan het welzijn en de gezondheid
van onze inwoners. Sportdeelname zorgt ook voor sociale
samenhang binnen een vereniging en binnen een kern. Omdat
niet alle inwoners hetzelfde zijn hebben wij een indeling
gemaakt in doelgroepen. Hierdoor wordt het mogelijk om een
op iedere doelgroep toegesneden bewegingsstimulering uit te
werken. De doelgroepen zijn: inwoners algemeen, jeugd,
ouderen en mensen met een beperking. Als maatstaf voor
voldoende beweging hanteren wij de Nederlandse beweegnorm
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volwassenen 5 x per week 30 minuten matig intensief bewegen, jeugdigen 7 x per week 60
minuten matig intensief bewegen..

5. Bevorderen van de gezondheid en leefstijl.
Voorlichting aan inwoners over gezondheid en een gezonde leefstijl door diverse organisaties
waarbij de gezonde keuze een makkelijke keuze is, draagt bij aan het welzijn en gezondheid
van onze inwoners. Ook bewegen en sportdeelname draagt bij aan een goe de leefstijl en
gezondheid. Ook aan het voorkomen van problematiek als eenzaamheid en depressie kunnen
verenigingen en instellingen met hun activiteiten een bijdrage leveren.
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Randvoorwaarden
Zoals uit de bovenstaande (sub)doelstellingen blijkt, dragen activiteiten die worden ingezet voor
bijvoorbeeld bevorderen sport en bewegen ook bij aan het bevorderen van de gezondheid en
leefstijl.
Naast het centrale uitgangspunt en de doelstellingen worden de volgende randvoorwaarden
gehanteerd:
Burger is zelf verantwoordelijk, gemeente schept voorwaarden en stimuleert
De gemeente ziet het als haar taak om als (lokale) overheid het “algemeen belang” te
behartigen. Daarbij is het niet de bedoeling dat de gemeente alles voor haar burgers regelt
en/of financiert. De gemeente Steenbergen wil het uitgangspunt hanteren dat bij het zorgen
voor een samenleving met een hoog welzijnsniveau het primaat bij de burger en de
verschillende vormen van particulier initiatief ligt. De rol van de (lokale) overheid is een
voorwaardenscheppende.
Subsidie is een aanvulling op de reguliere inkomsten (zoals contributie) van verenigingen en
instellingen.
De gemeente wil haar burgers wel stimuleren bij het nemen van initiatieven op het terrein van
welzijn (voor zover deze binnen de doelstellingen van het gemeentelijk welzijnsbeleid vallen).
Dit kan door voorwaarden te scheppen, zoals het voorzien in deskundigheid, accommodatie
en/of subsidie.
Samenhang binnen welzijnsbeleid
De gemeente wil graag een zo samenhangend mogelijk beleid. Zij w il welzijnsinstellingen en
-verenigingen er toe aanzetten om zoveel mogelijk met elkaar samen te werken en hun aanbod
(activiteiten, projecten en/of voorzieningen) op elkaar af te stemmen. De gemeente wil ook bij
het inzetten van beleidsinstrumenten het bewerkstelligen van samenhang voorop zetten. Dit
komt namelijk tevens het streven naar een zo effectief en efficiënt mogelijk beleid ten goede.
Steenbergs belang
Bij het behartigen van het “algemeen belang” wordt bedoeld: het behartigen van het algemeen
belang in Steenbergen. De gemeente stelt zich ten doel om het welzijn van Steenbergse
burgers te bevorderen.
Zaken die niet specifiek gericht zijn op Steenbergen en/of haar inwoners worden niet
gefaciliteerd. (zie artikel 3 Subsidieverordening Welzijn 2013-2016).
Algemeen toegankelijke activiteiten
Bij het behartigen van het “algemeen belang” ondersteunt de gemeente alleen algemeen
toegankelijke voorzieningen. De gemeente rekent het in principe niet tot haar taak organisaties
op religieuze en/of politieke grondslag te ondersteunen, noch door hun georganiseerde
activiteiten of geleverde voorzieningen. De gemeente Steenbergen ondersteunt deze
activiteiten en/of voorzieningen alleen, wanneer zij algemeen toegankelijk zijn en voor zover de
doelstellingen van de activiteit of voorziening passen binnen het welzijnsbeleid zoals
geformuleerd in deze nota en aanverwante nota’s. (zie artikel 4 Subsidieverordening Welzijn
2013-2016).
Sociale infrastructuur
Voor wat betreft de gewenste sociale infrastructuur wordt voorgesteld als kader te nemen dat
zowel gesubsidieerde als niet gesubsidieerde instellingen en verenigingen die nu reeds in de
gemeente Steenbergen activiteiten aanbieden tot de sociale infrastructuur behoren. Bij de
gemeente zijn niet alle verenigingen bekend die activiteiten aanbieden voor onze inwoners.
Voor een goed beeld van het verenigingsleven verwijzen wij u naar de gemeentegids.
Iedere vereniging en/of instelling kan voor subsidie in aanmerking komen wanneer deze
activiteiten organiseert voor met name inwoners van de gemeente Steenbergen die voor
iedereen toegankelijk zijn. In de beoordeling speelt mee in welke mate de activiteiten bijdragen
aan het behalen van beleidsdoelstellingen.
8

Activiteiten voor volwassenen
Activiteiten voor volwassenen moeten in principe kostendekkend uitgevoerd worden.

Meerjarige subsidieperiode
De vierjarige subsidieperiode zoals die de afgelopen jaren is gehanteerd zal ook gelden voor de
komende vier jaar. Dit houdt in dat voor de budgetsubsidies, activiteitensubsidies en de
basissubsidies de subsidiebedragen 2014 (2013 is overgangsjaar) naar intentie zullen gelden
voor een periode van vier jaar (2013-2016) of, bij tussentijdse aanvragen voor een deel van die
periode.
De subsidieverordening zal in principe ook gelden voor vier jaar. Zij treedt in werking op 1 januari 2013
en zal van toepassing zijn op alle aanvragen die na 1 januari 2013 worden ingediend, waarbij 2013 als
overgangsjaar wordt aangemerkt voor verenigingen en instellingen die reeds een subsidieaanvraag
2013 hebben ingediend.
Subsidieplafond en welzijnsplan
1. Jaarlijks stelt de raad het totaal bedrag vast dat gedurende een kalenderjaar beschikbaar is
gesteld voor de welzijnssubsidies.
2. Tevens stelt de raad jaarlijks het bedrag vast dat gedurende een kalenderja ar ten hoogste
beschikbaar is gesteld voor een bepaalde subsidiesoort en daarmee de subsidieplafonds
voor de verschillende subsidiesoorten. De beoogde doelstellingen zullen hierbij in beeld
gebracht worden.
De uitvoering van de punten 1 en 2 is gedelegeerd aan het college van burgemeester en
wethouders.
Het college van burgemeester en wethouders legt de uitvoering vast in een jaarlijks welzijnsplan
(2013-2016) en besluit daarmee over de verlening of afwijzing van alle in dit programma
genoemde subsidieaanvragen.
Over alle subsidieaanvragen die buiten het welzijnsplan om geschieden neemt het college van
burgemeester en wethouders (vooraf) een beslissing en legt daarover eenmaal per jaar bij de
vaststelling van de gemeenterekening verantwoording af aan de ra ad.
Prijsindexering
Voor prijsindexering is jaarlijks een bedrag in de gemeentebegroting beschikbaar. Bij het
vaststellen van de gemeentebegrotingrichtlijnen stelt het college van burgemeester en
wethouders het maximale welzijnsbudget voor het volgende j aar vast.
Vervolgens wordt bij de instellingen waarmee een subsidieovereenkomst is afgesloten het
aandeel van de personeelskosten in de subsidie bepaald en dit wordt aangepast met een
percentage dat gelijk is aan de totale loonkostenontwikkeling in de van toepassing zijnde CAO
in het jaar voorafgaande aan het jaar waarin de subsidie wordt toegekend in het
welzijnsprogramma. Voor de overige kosten wordt bekeken of een instelling met een
budgetsubsidie in aanmerking komt voor indexering van het subsidiebedra g en zo ja, met welk
bedrag (tot maximaal het bij de begrotingsrichtlijnen vastgestelde percentage).
.
Ten aanzien van de basissubsidies en de activiteitensubsidies wordt eenmaal per vier jaar een
indexatie toegepast, indien de gemeenteraad hiervoor de mi ddelen beschikbaar stelt.
Reservevorming
Reservevorming blijft / is toegestaan, waarbij de regel wordt gehandhaafd dat een instelling
toestemming vraagt een reserve met een bepaald doel te mogen opbouwen. Naast een
bestemmingsreserve bestaat de mogelijkheid een algemene reserve te vormen. Deze algemene
reserve dient wel in verhouding te staan met de eigen middelen en de subsidie is verstrekt.
Reden hiervoor is dat het niet de bedoeling is om met gemeenschapsgelden algemene reserves
te vormen. De subsidie wordt verstrekt met het doel om bepaalde activiteiten te organiseren.
Legeskosten
Activiteiten die worden georganiseerd door non-profitorganisaties, geen winstoogmerk hebben
en met het doel het vergroten van het samenhorigheidsgevoel van een straat, buurt , vereniging
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of stichting en waarbij de activiteit in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers, komen in
aanmerking voor vrijstelling van de legeskosten.

Verordening en Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Het subsidiebeleid 2013-2016 is juridisch vertaald in een nieuwe subsidieverordening welzijn.
vanzelfsprekend sluit ook deze verordening aan bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
In de derde tranche van de Awb (titel 4.2.) staan de bepalingen over subsidies.
Alle (rechtshandelingen) tussen gemeente en instellingen moeten voldoen aan zowel de Awb
als aan de verordening. Voor de geïnteresseerde lezer is een exemplaar van de Awb -tekst op te
vragen bij de afdeling maatschappelijke ontwikkeling van de gemeente.

Evaluatie subsidiebeleid
De beleidsnota en subsidieverordening gelden voor een periode van vier jaar. Na twee jaar
vindt een tussentijdse evaluatie plaats om te bezien of de subsidieverlening bijdraagt aan de te
behalen doelstellingen. Hierbij worden met name de budgetsubsidies betrokken zodat ind ien
nodig de prestatieafspraken aangepast c.q. aangevuld kunnen worden. Deze tussentijdse
evaluatie is bedoeld om inzicht te krijgen waar bijstelling nodig is zodat aan het einde van de
beleidsperiode de subsidieverlening heeft bijgedragen aan de te behale n doelstellingen. Dit is
een van de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie, zodat op tijd een bijstelling kan
plaatsvinden.
Na de vierjarige beleidsperiode vindt tevens een evaluatie plaats over de afgelopen vier jaar en
zal het welzijnssubsidiebeleid worden aangepast aan de uitkomsten van de evaluatie en
ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan.

Financieel kader

Het totale welzijnssubsidiebudget bedraagt nu 1.618.499,-.
Op dit moment ontvangen 64 verenigingen een doelgroepensubsidie met name gericht op de
jeugdleden (totaal 137.543,-), 50 verenigingen ontvangen een waarderingssubsidie (totaal
20.000,-) en 19 instellingen ontvangen een budgetsubsidie (totaal 1.460.956,-).
Startsubsidies worden incidenteel verstrekt. De afgelopen beleidsperiode zijn er 3 verstrekt
voor een totaal bedrag van
1.500,-.
Bezuinigingsopdracht kerntakendiscussie
Bij de kerntakendiscussie is voor een aantal instellingen besloten dat een bezuiniging
gerealiseerd dient te worden. Het betreft hier instellingen die een budgetsubsidie ontvangen, te
weten Traverse ( 75.000,-), Bibliotheek het Markiezaat ( 34.000,-), Peuterspeelzaalwerk
( 250.000,-), Ouderenwerk ( 60.000,-) en de dorpshuizen ( 161.610,-). Met deze instellingen
is een traject afgesproken over te nemen maatregelen om de bezuinigingsopdracht te
realiseren. Ontwikkelingen de afgelopen jaren hebben duidelijk gemaakt dat niet voor elke
instelling de bezuiniging gerealiseerd wordt. De verwachte verlaging van het
welzijnssubsidiebudget in 2014 (naar 1.057.889,- excl loon en prijsindexering) wordt niet
gehaald.

Instelling
Bibliotheek ’t Markiezaat
Traverse
Peuterspeelzalen
Ouderenwerk
Gemeenschapshuizen
Totaal

bezuiniging
34.000
- 75.000
- 250.000
- 60.000
- 161.610
580.610

tot nu toe
gerealiseerd
30.000
54.029
60.000
34.304
30.000
208.333

35.664
81.761
177.700
62.235
161.610
518.970

Vanwege de lopende besprekingen is nog niet bekend in hoeverre de bezuinigingen in 2014
gerealiseerd zullen worden. Het subsidiebudget is in 2013 met 208.333 afgenomen ten
opzichte van 2012.
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De subsidieverlening voor de komende periode zal binnen het beschikbare budge t worden
uitgevoerd. Indien de subsidieaanvragen het budget overstijgen zal na de beoordeling de
bijdrage per activiteit procentueel worden verlaagd zodat de subsidieplafonds niet worden
overschreden.
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4. Subsidies
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prioriteiten waarvoor subsidie wordt gegeven en de
daarbij horende verschillende soorten subsidies. De procedure voor subsidieverlening met de
daarbij behorende rechten en plichten liggen vast in de subsidieverordening Welzijn gemeente
Steenbergen 2013 -2016.

Prioriteiten
In hoofdstuk 2 is reeds ingegaan op de hoofd en subdoelstellingen van vastgesteld beleid
waarvoor subsidie ingezet kan worden om deze doelstellingen te realiseren. Een van de
adviezen van de Rekenkamercommissie is om prioriteit en te benoemen geven zodat gemonitord
kan worden dat subsidies worden ingezet op de doelstellingen die de gemeenteraad de meeste
prioriteit wil geven. Wij stellen de volgende prioriteitstelling voor:
1.
2.
3.
4.
5.

Zorg voor kwetsbare groepen
Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren
Bevorderen sport en bewegen voor alle inwoners
Bevorderen van de gezondheid en leefstijl.
Handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur

Zorg voor kwetsbare groepen zien wij als prioriteit 1, omdat de Wet maatschappelijke
ondersteuning de gemeente nadrukkelijk de opdracht geeft te organiseren dat iedereen kan
meedoen in de maatschappij / samenleving.
Bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren zien wij als prioriteit 2 omdat de jeugd
de toekomst heeft. Indien jongeren kunnen deelnemen aan diverse activiteiten kunnen zij
ontdekken welke interesses zij hebben, zij kunnen zich ontplooien tot volwaardige volwassenen.
Het investeren in jeugd zorgt er ook voor dat in de toekomst kosten worden bespaard op zorg,
werk en inkomen, criminaliteit en veiligheid etc.

Sport en bewegen dragen bij aan een gezonde bevolking wat tevens zorgt voor uitstel van zorg.
Door te voldoen aan de Nederlandse norm van bewegen verbetert de gezondheid van onze
inwoners.
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Bevorderen van de gezondheid en leefstijl is prioriteit 4. Op vele verschillende manieren is het
mogelijk om de gezondheid van onze inwoners te bevorderen. Door het verbeteren van de
gezondheid van onze inwoners worden de zorgkosten verminderd en zijn onze inwoners in staat
te blijven participeren in onze samenleving.

Handhaven en/of versterken van de sociale infrastructuur is prioriteit 5. In de gemeente
Steenbergen bestaat een rijk verenigingsleven. Hoewel dit zeker geen onbelangrijke
doelstelling is zetten wij dit toch op de laatste plaats. Een van de uitgangspunten van het
subsidiebeleid is dat de eigen verantwoordelijkheid van een vereniging duidelijker
gepositioneerd wordt. Een subsidie wordt verstrekt voor het organiseren van activiteiten in
brede zin waarbij ontmoeting een van de belangrijkste functies is en niet om een vereniging te
laten voortbestaan.
In de bijlage is een schema opgenomen van de prioriteiten waarbij is aangegeven welke
instelling een bijdrage levert aan de prioriteit.
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Soorten subsidies
Omdat gekozen is voor subsidie als instrument die bijdraagt aan de beleidsdoelstellingen
worden de subsidies in de volgende vier categorieën ingedeeld:
 budgetsubsidie;
 activiteitensubsidies;
 basissubsidies;
 startsubsidies.
Waarbij budget- en startsubsidies dezelfde vorm en voorwaarden kennen als de afgelopen
periode.
Verder kan subsidie worden verstrekt in het kader van een jubileum. De criteria waaraan
voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor jubileumsubsidie staan verwerkt in deze
nota.
Er zijn drie categorieën subsidies die structureel verstrekt worden. Het betreft budgetsubsidies,
activiteitensubsidies en basissubsidies.
Met name de budgetsubsidies en activiteitensubsidies worden verstrekt om een bijdrage te
leveren aan de doelstelling en subdoelstellingen van het subsidiebeleid.
Bij de basis- en activiteitensubsidie geldt dat iedere vereniging in aanmerking kan komen voor
een basissubsidies en aanvullend voor de bepaalde activiteiten ook activiteitensubsidie kan
ontvangen.
Voor de budgetsubsidies geldt dat in de subsidieovereenkomst de te realiseren bijdragen aan
de doelstellingen in prestatieafspraken worden vastgelegd. Bij de prestatieafspraken is het
maatschappelijk effect benoemd wat behaald dient te worden. Hierop worden instellingen
jaarlijks gecontroleerd.
Voor activiteitensubsidies wordt vooraf bepaald aan welke doelstelling een activiteit een
bijdrage levert. Bij de verantwoording wordt nagegaan of een activit eit is uitgevoerd en heeft
bijgedragen aan het behalen van de doelstelling. De activiteit waarvoor subsidie wordt
aangevraagd wordt getoetst aan de doelstellingen waarbij de prioriteitstelling in acht wordt
genomen. Indien een activiteit bijdraagt aan meerdere doelstellingen wordt beoordeeld welke
intentie de activiteit in zich heeft.
Basissubsidies worden verstrekt voor verenigingen die bijdragen aan het handhaven en
versterken van de sociale infrastructuur en geen extra activiteiten organiseren die bijdragen aan
het realiseren van beleidsdoelen. Voor basissubsidies geldt dat gezien het relatief lage budget
dat hiervoor beschikbaar is, niet zwaar gestuurd wordt op het leveren van een bijdrage aan de
realisatie van de subdoelstellingen.
Door de verantwoording op deze manier in te vullen is een van de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie, waarbij wordt gefocust op de ca. 20 instellingen waar 80% van het
subsidiebudget naar toe gaat.
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Budgetsubsidies
De gemeente Steenbergen kiest voor het zoveel mogelijk toepassen van outcomefinanciering
bij het subsidiëren van de budgetgesubsidieerde instellingen. Bij out comefinanciering financiert
de gemeente een bepaald aantal, vooraf vastgestelde, activiteiten of diensten tegen een
vastgestelde prijs per eenheid waarmee een bepaald resultaat wordt beoogd (bijvoorbeeld: een
aantal hulpverleningseenheden bij de instelling voor algemeen maatschappelijk werk “Stichting
Traverse”). Hierbij heeft de organisatie de vrijheid om de middelen naar eigen inzicht te
verdelen over de verschillende kostendragers.
Achteraf wordt vastgesteld of de overeengekomen prestaties daadwerkelijk zijn geleverd en
hebben bijgedragen aan de doelstellingen van het welzijnssubsidiebeleid en het gewenste
maatschappelijke effect (outcome) hebben gehad .
Outcomefinanciering stimuleert organisaties om effectief en efficiënt te werken. In de
subsidieovereenkomst wordt via prestatieafspraken vastgelegd wat de instelling levert en met
welk maatschappelijk doel. Het financiële risico wordt gedragen door de organisaties. Wanneer
de organisatie niet in staat is om de prestaties te leveren tegen het normbedrag, moet zij dit
probleem zelf oplossen.
Op basis van het voorgaande hanteert de gemeente Steenbergen de volgende omschrijving van
het budgetsubsidie:
een subsidie voor een bepaald aantal, vooraf tussen instelling en gemeente overeengekomen,
activiteiten of diensten tegen een vastgestelde prijs per eenheid of een geheel van producten
die bijdraagt aan de te behalen resultaten.
Criteria voor een budgetsubsidie
Om in aanmerking te komen voor een budgetsubsidie moet een instelling:
 activiteiten aanbieden voor de gehele bevolking die grotendeels door professionals worden
uitgevoerd of door professionals worden ondersteund ;
 en/of het beheer/exploitatie van gemeenschapsaccommodaties als taak hebben;
 niet in productenaanbod gelijk zijn aan een instelling die reeds een budgetsubsidie van de
gemeente Steenbergen ontvangt, tenzij de instelling een zinvolle toevoeging zal zijn aan het
aanbod in de gemeente of tenzij een dergelijke voorziening in meerdere kernen
noodzakelijk en/of wenselijk wordt geacht of de spreiding daarvan over de gemeente en of
kernen.

Subsidiebedrag en prestatieafspraken
Bij budgetsubsidies wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald vi a de
subsidieovereenkomst die met iedere afzonderlijke instelling wordt afgesloten. In de subsidie overeenkomst worden de prestatieafspraken en het subsidiebedrag dat hier tegenover staat
vastgelegd. In de subsidieovereenkomst worden de beoogde resultaten van de
subsidieverlening verwoord in meetbare afspraken.
Met de instellingen die een budgetsubsidie ontvangen, worden de subsidieovereenkomsten
geactualiseerd waarbij in de overeenkomsten meetbare resultaten benoemd worden waaruit af
te leiden is dat de subsidieverlening aan de organisatie heeft bijgedragen aan het behalen van
de doelstellingen zoals verwoord in hoofdstuk 3. Jaarlijks wordt nagegaan of aan de gemaakte
prestatieafspraken is voldaan. Indien niet is voldaan aan de prestatieafspraken kan dit gevolgen
hebben voor de hoogte van de subsidie.
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Basissubsidies
Een basissubsidie wordt als volgt omschreven:
een subsidie voor activiteiten en/of producten die bijdragen aan het versterken van de sociale
samenhang in de maatschappij, waarbij het college van burgemeester en wethouders geen
invloed wil uitoefenen op de georganiseerde activiteiten (prioriteit 5).
criteria voor een basissubsidie
Criteria op grond waarvan een instelling in aanmerking kan komen voor een basissubsidie zijn:
 De te subsidiëren instelling moet een bijdrage leveren aan de sociale infrastructuur.
 Verenigingen die niet in aanmerking komen voor een activiteitensubsidie, omdat zij geen
andere activiteiten uitvoeren die bijdragen aan meerdere doelstellingen van het
subsidiebeleid kunnen in aanmerking komen voor een basissubsidie.

subsidiebedrag en verdere uitvoeringszaken






Een basissubsidie bedraagt nooit meer dan maximaal € 400,--. Het bedrag van de
basissubsidie wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
Bij basissubsidies is de subsidiebeschikking tevens de subsidievaststelling en er vindt geen
afrekening achteraf plaats. Wel dient de te subsidiëre n instelling een eenvoudig
activiteitenverslag in te dienen. Dit activiteitenverslag wordt vervolgens aangemerkt als de
subsidieaanvraag voor het volgende subsidiejaar. Op basis van dit activiteitenverslag kan
worden vastgesteld of de organisatie nog steeds een bepaald activiteitenniveau uitvoert
binnen haar algemene doelstelling. Eventuele afwijkingen kunnen aanleiding zijn om de
subsidieverstrekking in de toekomst te wijzigen, maar hebben in principe geen invloed op
eerder verleende subsidies.
Indien meerdere verenigingen zich melden voor een basissubsidie in een bepaalde kern die
dezelfde activiteiten uitvoeren, zal een herverdeling van de subsidies plaatsvinden
waardoor het subsidieplafond voor prioriteit 5, versterken/handhaven sociale infrastructuur
niet wordt overschreden.
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Activiteitensubsidies
Een activiteitensubsidie wordt als volgt omschreven:
Een subsidie die aan een instelling wordt toegekend voor een activiteit die bijdraagt aan het
behalen van beleidsdoelstellingen.

criteria voor een activiteitensubsidie
Het belangrijkste criterium op grond waarvan een instelling in aanmerking kan komen voor een
reguliere of incidentele activiteitensubsidie is dat de activiteit een bijdrage levert aan het
realiseren van (één) de doelstellingen van het subsidiebeleid, waarbij activiteiten voor
volwassen, indien zij niet tot een specifieke doelgroep behoren niet in aanmerking komen voor
subsidie.
Activiteiten zijn gericht op specifieke doelgroepen als jeugd/jongeren, kwetsbare burgers,
personen met beperkingen en de activiteit zorgt ervoor dat zij:
 hun positie verbeteren, zodat zij (beter) kunnen deelnemen aan de samenleving;
 versterkt worden in hun:
- zelfstandigheid;
- onafhankelijkheid;
- sociale participatie;
- integratie.
Tenslotte dient de aanvrager (naar redelijkheid) ook eigen middelen in te brengen, door
bijvoorbeeld deelnemersbijdragen, entreegelden, spons oring, etc. (dit is een algemene eis).
Hieronder vallen ook de subsidies die worden toegekend voor Sint Nicolaas, Koninginnedag en
4- 5 mei viering en EHBO-verenigingen. De doelgroep van deze activiteiten is iedere burger van
de gemeente Steenbergen. Deze activiteiten zijn openbaar toegankelijk.

subsidiebedrag en verdere uitvoeringszaken
Bij activiteitensubsidie wordt de subsidie opgebouwd uit een vast bedrag van € 400,- en een
bedrag per activiteit. In het Welzijnsplan dat jaarlijks wordt opgesteld worden de bedragen per
activiteit opgenomen. De activiteitensubsidies zijn onder te verdelen in:
 Activiteiten jeugd en jongeren;
 Activiteiten inwoner gerelateerd (waarbij de bevolking van een kern wordt aangemerkt
als doelgroep);
 Activiteiten kwetsbare burgers.
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De activiteiten hebben een maatschappelijke
effect
dat
bijdraagt
aan
de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in
hoofdstuk 2.

Een voorbeeld:
De bedragen zijn nog indicatief en niet
vastgesteld
Sportvereniging X ontvangt een subsidie die is opgebouwd
- een basisbedrag van
- verzorgen van wekelijkse trainingen per team
- verzorgen deelname aan competitie per team

uit:
€ 400,-…
-…

Deze activiteiten dragen bij aan de beleidsdoelstelling: stimuleren van bewegen van jeugdigen.
Deze activiteiten dragen bij aan het ontwikkelen en ontplooien van jeugdigen.
Thema-avonden
Met de verenigingen vinden het eerste kwartaal 2013 thema-avonden plaats om gezamenlijk
activiteiten te benoemen die subsidiabel zijn. Tevens worden de verenigingen op deze manier
geholpen met het juist formuleren van de subsidieaanvraag.
De uitvoering van de reguliere of incidentele activiteitensubsidies geschiedt als volgt:
 volgens het welzijnsplan voor reguliere activiteiten.
 voor incidentele activiteiten zolang het subsidieplafond binnen de post activiteitensubsidies
nog niet is bereikt.
Incidentele activiteitensubsidies:
 instellingen dienen de incidentele subsidieaanvraag te doen via het aanvraagformulier voor
welzijnssubsidies of door eigen stukken in te leveren waarbij in ieder geval een begroting is
gevoegd;
 bij incidentele activiteitensubsidies is de maximale hoogte de hoogte van het exploitatie
tekort van de betreffende activiteit;
 bij incidentele activiteitensubsidies worden uitsluitend die kosten voor activiteiten vergoed,
die op de te subsidiëren activiteit betrekking hebben en die de normale kosten van de
activiteiten van de vereniging te boven gaan. Reis- en verblijfkosten, cateringkosten en
kosten voor uitgeloofde prijzen worden niet vergoed. Voor subsidie komen evenmin in
aanmerking de kosten die in de oorspronkelijke aanvraag niet werden genoemd of begroot;
 indien een activiteit een looptijd heeft van minder dan een (subsidie)jaar, moet binnen twee
maanden na afloop van de activiteit / het project een eindafrekening en een ei ndverslag
worden ingediend;
 in de subsidiebeschikking zal worden vermeld dat de subsidie in gedeelten zal worden
uitbetaald:
80% als voorschot, voorafgaand aan het project;
20% nadat de eindafrekening is ingediend en goedgekeurd.
De vaststelling van de subsidie gebeurt pas na goedkeuring van de eindafrekening.
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Startsubsidies
Een startsubsidie wordt als volgt omschreven:
een eenmalige subsidie als tegemoetkoming in de oprichtingskosten van een instelling
criteria voor een startsubsidie
Criteria op grond waarvan een instelling in aanmerking kan komen voor een startsubsidie zijn:
 de te subsidiëren instelling moet bijdragen aan de sociale infrastructuur van de gemeente
Steenbergen.
 het moet gaan om een eenmalige subsidie;
 de subsidie moet expliciet worden ingezet als tegemoetkoming in specifieke startkosten, te
weten:
- notariskosten voor het opstellen van statuten;
- kosten van Kamer van Koophandel.
De instelling dient de aanvraag te vergezellen van een werkplan en een begroting van hun
activiteiten en de te bereiken doelgroep. Daarnaast dient duidelijk te worden gemaakt welke
oprichtingskosten de instelling verwacht te maken, voordat zij haar daadwerkelijke activiteiten
kan uitvoeren.
subsidiebedrag en verdere uitvoeringszaken



Bij startsubsidies is de hoogte van het subsidiebedrag afhankelijk van de aanvraag en de
beoordeling daarvan en maximaal € 500,00.
Uiterlijk twee maanden nadat de oprichtingskosten zijn gemaakt moet de instelling
verantwoording afleggen middels een afrekening met toelichting.
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Jubileumsubsidies
Een jubileumsubsidie wordt als volgt omschreven:
een subsidie die aan een niet-commerciële organisatie/instelling wordt toegekend wegens het
bereiken van een mijlpaal in het bestaan van de organisatie/instelling en haar directe
rechtsvoorgangers
criteria voor een jubileumsubsidie
Criteria voor een jubileumsubsidie zijn:
 het moet gaan om een instelling/organisatie die behoort tot de sociale infrastructuur (het
hoeft dus niet te gaan om algemeen werkende instellingen, zoals bij budgetsubsidies, maar
de werksoort moet wel vallen onder de werking van de Wmo;
 de instelling moet 25, 50, 75 of 100 jaar bestaan of een veelvoud hiervan;
 Voor carnavalsstichtingen wordt een veelvoud van 11 jaar aangehouden. Deze instellingen
komen in aanmerking voor een jubileumsubsidie indien zij 22, 55, 77 of 99 jaar. Na 99 jaar
is dit ter beoordeling aan het college van burgemeester en wethouders.
subsidiebedrag en verdere uitvoeringszaken





De te subsidiëren instelling kan volstaan met het toesturen van een kort briefje of de
uitnodiging voor het bijwonen van een jubileumviering.
Op basis van de toekenningbeschikking wordt de subsidie uitbetaald.
De subsidie bedraagt € 115,-- ingeval van een 25- (22-), 50- (55-) of 75- (77-) 125, 150 jarig
bestaan en € 160,-- ingeval van een 100- (99-) 200, 300 jarig bestaan. Deze bedragen
worden niet geïndexeerd.

20

Bijlage 1 Overzicht gesubsidieerde instellingen
Prioriteit 1 Zorg voor kwetsbare groepen € 439.890
Budgetsubsidies
Traverse
Vluchtelingenwerk West- en Oost Brabant Bommelerwaard, locatie Steenbergen
Platform uitkeringsgerechtigden en gehandicapten
Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen
Slachtofferhulp
Traverse, vrijwilligersloket
SLOS
Basissubsidie
VOGG/KansPlus
SDW
ANGO
De Zonnebloem (5 afdelingen in gemeente Steenbergen)
Stichting steunpunt Zelfhulp West-Brabant
Stichting familieleden psychiatrische patiënten
Stichting Vigeta
Activiteitensubsidie
EHBO Steenbergen
EHBO Kruisland
EHBO Nieuw-Vossemeer
EHBO St. Damianus
Prioriteit 2 bieden van ontwikkelingskansen voor jeugd en jongeren € 825.147
Budgetsubsidies
Stichting Bibliotheek ’t Markiezaat
Stichting Peuterspeelzalen Steenbergen
Stichting Peuterspeelzaal Jip en Janneke
Activiteitensubsidies
Meisjeswerk de Club
Scouting Steenbergen
Stichting kindervakantiewerk Dinteloord
JF Kennedyclub
Stichting Kleine Tour
Volharding Dinteloord
Volharding Steenbergen
Amicitia
Semper Crescendo
Harmonie St. Caecilia
De Flierefluiters

Prioriteit 3 bevorderen van sport en bewegen voor alle inwoners € 48.677
Activiteitensubsidies
SC Kruisland
VV Steenbergen
NVS
DIVO
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VV Dinteloord
Val Aan
SC Welberg
Badmintonvereniging Steenbergen
Badmintonvereniging Dinteloord
NVTV
TV Krego
TV Steenbergen
TV Dinteloord
Simple Dribble
Diomedon
TCS
Voverdi
Judovereniging Michigami Steenbergen
Ponyclub Graaf Engelbrechtjes
Ponyclub de Strieneruitertjes
Trafo
HMS
Zwemvereniging de Meermin
Basissubsidie
Schoolatletiek KNAU
Prioriteit 4 bevorderen van gezondheid en leefstijl

2.000

Zie bij activiteitensubsidies prioriteit 3
Kids go fit
Multimove
Prioriteit 5 handhaven en/of versterken sociale infrastructuur € 184.110
Budgetsubsidies
Gemeenschapshuis de Vaert
Stichting dorpshuis Siemburg
Stichting dorpshuis de Stelle
Stichting gemeenschapshuis Nieuw Vossemeer
Stichting Dorpshuis Dinteloord
Activiteitensubsidie
Sint Nicolaascomité Steenbergen
Sint Nicolaascomité Nieuw Vossemeer
Winkeliersvereniging Dinteloord
Feestcomité Kruisland
Stichting Ontspanning voor Welberg
Oranjevereniging Dinteloord
Oranjecomité Steenbergen
Oranjecomité Nieuw-Vossemeer
Stichting Relax
Stichting Karnaval Steenbergen
Stichting BC de Leuttrappers
Carnaval de Heen
Carnavalsvereniging ’t Vosse’ol
Stichting Kruislands Carnaval
Dorpsraad Welberg
Dorpsraad Nieuw-Vossemeer
Dorpsraad Kruisland
Dorpsraad Dinteloord en Prinsenland
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Stichting Leefbaarheid De Heen

Basissubsidie
Op eigen wieken
Stichting Relax
Dinsdagavondclub
Stichting Kreatief Centrum Steenbergen
KBO Nieuw Vossemeer
KBO Steenbergen
KBO Welberg
KBO Kruisland
Stichting Ouderen de Heen
ANBO, afdeling Dinteloord
De Holle Roffel
Heemkundekring de Steenen Kamer
Stichting Stadsarcheologie
Heemkundekring Ambachtsheerlijkheid
AM de Jongtoneel
Theatergroep Cameleon
Toneelvereniging Soufflé
Mannenkoor ABS
Kamerkoor Sasso Montanari
Gemengde zangvereniging Tavenu
Toneelvereniging Tavenu
De Vaertsingers
Huisvrouwengroep Nieuw Vossemeer
KVO Dinteloord
Vormingwerk voor Vrouwen
Vrouwenraad Steenbergen
Wijkvereniging de Deurdouwers
Buurtvereniging Boerengors
Wijkvereniging Drievierde
Hervormd Jeugdwerk Steenbergen
Hervormde jeugdraad Dinteloord
Gereformeerde jeugdraad Dinteloord
Stichting Borstrock
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