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Inleiding
Voor u ligt het nieuwe Subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2012-2015. Onder
maatschappelijke ontwikkeling verstaan we primair de sociale kant van de samenleving. De indeling van de clusters verwoorden deze onderdelen in beleidsterreinen. Binnen een subsidiecluster worden gelijksoortige activiteiten geschaard. Per cluster wordt het beleid van de gemeente
aangegeven en wordt vermeld welke activiteiten en/of resultaten de gemeente wenselijk vindt
en wil subsidiëren. De gemeente verstrekt subsidie met het oog op bepaalde activiteiten die
zonder een financiële bijdrage van de gemeente niet mogelijk zijn.
Indeling in clusters
De volgende subsidieclusters zijn samengesteld:
Cluster 1:

Sport

Cluster 2:

Kunst en cultuur

Cluster 3:

Volkscultuur

Cluster 4:

Preventie en zorg

Cluster 5:

Welzijn

Cluster 6:

Educatie

Cluster 7:

Bevordering burgerinitiatief: eenmalige subsidies

Wijzigingen ten opzichte van het vorige subsidieprogramma
Hoewel de evaluatie van het subsidieprogramma 2008-2011 geen aanleiding gaf het programma
en onderliggende systematiek grondig te wijzigen, geven een aantal inhoudelijke, financiële en
juridische ontwikkelingen wel aanleiding het programma op onderdelen te wijzigen.
Inhoudelijke ontwikkelingen
Dit nieuwe subsidieprogramma sluit aan bij het nieuwe beleidsplan Wmo Laarbeek 2012-2015.
Rode draad door het nieuwe beleidsplan is het versterken van het gevoel van eigenaarschap en
de eigen kracht van burgers. De komende vier jaar wil de gemeente nog meer dan voorheen de
eigen kracht van inwoners aanspreken en stimuleren. Dit betekent dat de gemeente blijft investeren in de vitale kern. Hiermee wordt gedoeld op de kernen in Laarbeek die gekenmerkt worden door:


actieve, betrokken burgers, onder meer verenigd in het uitgebreide verenigingsleven;



een dienstbaar maatschappelijk middenveld;



een maatschappelijk ondernemend bedrijfsleven.

Daarnaast probeert de gemeente meer dan voorheen voorzieningen mogelijk te maken die bijdragen aan de ontmoeting tussen doelgroepen (cluster 5), doordat functies en activiteiten gecombineerd worden. Dit vertaalt zich in het subsidieprogramma vooral in cluster 1, 2, 3 en 5.
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In aansluiting op het voorgaande wil de gemeente via het subsidieprogramma ‘de kanteling’ realiseren. ‘De kanteling’ is een term die door het ministerie van VWS is geïntroduceerd en duidt op
het proces waarin burgers in plaats van claimgericht handelen, weer veel meer zelf (met behulp
van hun netwerk) moeten zoeken naar een oplossing. Het subsidieprogramma biedt daartoe diverse handvatten:


burgerinitiatieven stimuleren via eenmalige subsidies (cluster 7);



strakkere sturing op houding van professionals (via bijbehorende budgetafspraken) (cluster
4 en 5);



lokale zorgstructuur versterken (mede met het oog op de toekomstige ontwikkelingen).

Gedurende de beleidsperiode 2008-2011 heeft een aantal organisaties/activiteit eenmalig subsidie ontvangen. Enkele daarvan komen (gezien de doelstellingen die zij nastreven) nu in aanmerking voor jaarlijkse subsidie. Deze zijn toegevoegd aan het subsidieprogramma.
Financiële ontwikkelingen
In de vergadering van 7 april 2011 heeft de gemeenteraad het bezuinigingsplan van de gemeente Laarbeek vastgesteld en ingestemd met het voorstel de subsidieplafonds te verlagen.
De organisaties die het betreft zijn daarover middels een schrijven geïnformeerd. De gemeente
heeft getracht vrijwilligersorganisaties zo veel als mogelijk te ontzien: voor vrijwilligersorganisaties geldt dat alleen de subsidies in 2012 niet geïndexeerd worden en dat vervolgens per jaar
(afhankelijk van de financiële ontwikkelingen) wordt vastgesteld welke indexering acceptabel is.
Voor professionele organisaties is zoveel als mogelijk één lijn getrokken en wordt in het tijdvak
2012-2015 het totale subsidiebedrag met 15 procent gekort. Voor sommige professionele organisaties geldt een specifieke bezuiniging. De organisaties/activiteiten waarop een bezuinigingsopdracht van toepassing is, worden in dit subsidieprogramma aangeduid met een (*). Deze bezuinigingen zijn financieel nog niet in het subsidieprogramma verwerkt, omdat nog niet duidelijk
is hoe de bezuinigingen inhoudelijk hun vertaling krijgen.
De genoemde bedragen in het subsidieprogramma voor activiteiten uitgevoerd door professionals zijn derhalve exclusief de (eventuele) bezuinigingen. Zodra het college hierover een besluit genomen heeft, worden deze aangepast.
Juridische ontwikkelingen
Sinds 1 maart 2011 geldt de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek. De nieuwe
subsidieverordening heeft als doel het subsidieproces voor aanvragers en ook voor de gemeente
eenvoudiger te maken: minder regels, meer service. De verantwoordings- en vaststellingsprocedures zijn sterk vereenvoudigd, maar ook voor met name de subsidiebedragen onder de
€ 2.000,- zijn de subsidiegrondslagen vereenvoudigd.
Daarnaast zijn consequent de nieuwe benamingen doorgevoerd voor de soorten subsidie: jaarlijkse subsidie (voorheen structurele subsidie), eenmalige subsidie (voorheen incidentele subsidie en subsidies in het kader van de beleidsgestuurde contractfinanciering.
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DEEL 1: Beleidskader
1.

Beleid maatschappelijke ontwikkeling

1.1

Beleidskader subsidieprogramma maatschappelijke ontwikkeling 2012-2015

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2007, is het daaruit voortvloeiende beleid het belangrijkste beleidskader voor het subsidiebeleid van de gemeente Laarbeek.
Parallel aan de ontwikkeling van dit nieuwe subsidieprogramma, is een nieuw Wmo-beleidsplan
tot stand gekomen. Het Wmo-beleidsplan geeft een vertaling aan een groot aantal speerpunten
zoals deze door de gemeenteraad zijn verwoord in het raadsprogramma 2010-2014:


Toename van burgerinitiatieven voor wat betreft de eigen woon- en leefomgeving.



Verbetering van de toegankelijkheid van het digitale loket en de digitale informatievoorziening gericht op de dienstverlening.



Het voorzieningenniveau levert aantoonbaar een positieve bijdrage aan de versterking van
de leefbaarheid in de kernen.



Iedere bewoner van Laarbeek in staat stellen te kunnen participeren in de maatschappij.
Niemand zal sociaal worden uitgesloten.



Sociale participatie bevorderen.



De samenwerking bevorderen tussen maatschappelijke- en welzijnsorganisaties om effectiever en efficiënter te werken en daardoor tot betere resultaten te komen.

1.2

Rode draad

Een groot aantal van de bovengenoemde speerpunten lijkt voort te komen uit de behoefte om
het systeem op het terrein van wonen, zorg en welzijn wat te ‘kantelen’. Lange tijd was de
dienstverlening op het terrein van wonen, zorg en welzijn zo georganiseerd, dat de professional
de burger oplossingen aanreikte voor ervaren hulp- of ondersteuningsvragen. Dit heeft de burger in zekere zin tot consument gemaakt, afhankelijk ook en misschien wel wat afwachtend. Deze tijd vraagt echter een andere benadering, een andere werkwijze. Enerzijds omdat ‘u vraagt –
wij draaien’ in financiële zin niet langer houdbaar is, anderzijds omdat wij constateren dat veel,
door de professional aangereikte oplossingen, in veel voorkomende gevallen geen adequaat
antwoord bieden op ervaren problemen.
Het tovermiddel lijkt ‘burgerparticipatie’. Je ziet, hoort en leest het overal. Sinds de invoering
van de Wmo is er in de gemeente Laarbeek op diverse niveaus ervaring opgedaan met burgerparticipatie; positieve ervaringen. Wij hebben ondervonden dat veronderstelde problemen gebaseerd op cijfers of theorieën lang niet altijd overeenkomen met de problemen zoals door de burger ervaren. Wij hebben ondervonden dat naarmate inwoners meer betrokken worden bij de
vraag ‘wat is nu eigenlijk het probleem hier in Laarbeek’, zij zich ook meer verantwoordelijk
voor de oplossing voelen en zelfs bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren.
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Dit gegeven kan verklaard worden vanuit het begrip ‘eigenaarschap’. Wanneer de burger zichzelf herkent in een vraag of probleem – waarmee het men zich ‘eigen’ maakt’ – zal hij/zij zich
ook eerder (mede)verantwoordelijk voelen voor het leveren van (een bijdrage aan) de oplossing. Dit geldt overigens niet alleen voor individuele burgers maar uitdrukkelijk ook voor verenigingen en andere groepen burgers.
Misschien moeten wij ook als overheid de hand in eigen boezem steken. Als (gemeentelijke)
overheid, beleidsmaker en subsidieverlener aan een groot aantal instellingen op het terrein van
wonen, zorg en welzijn, hebben wij de huidige ‘consumptiemaatschappij’ op kleine schaal mede
ingericht en in stand gehouden. Wellicht is het dan verstandig om - willen wij de houding van
burgers en professionals veranderen - eerst naar onze eigen rol te kijken. Wat moeten wij als
gemeente aan onszelf veranderen? Welbeschouwd begint de kanteling daarmee bij onszelf. Als
gemeente moeten wij ons een houding aanwennen die openheid en flexibiliteit uitstraalt en
waarbij wij buiten de gebaande paden durven te denken en te handelen. De invoering van de
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek is daarin een goede stap, omdat de subsidieprocedure zowel voor vrijwilligersorganisaties als voor de gemeente vereenvoudigt.
Daarnaast willen wij het gevoel van eigenaarschap bij de burger versterken door goed naar de
vraag te luisteren en samen tot een heldere formulering van die vraag dan wel tot definiëring
van het probleem te komen. Daarbij is het van belang (mogelijk enige financiële) ruimte te bieden en hem of haar uit te dagen zelf initiatieven te nemen, zonder de burger daarbij op te zadelen met allerlei administratieve rompslomp. Wij denken dat het verlenen van eenmalige subsidies als stimulans meer burgers kan motiveren tot het zelf, met enige ondersteuning vanuit de
gemeente, antwoord geven op de vraag dan wel het oplossen van ‘hun’ probleem. De ervaring
heeft geleerd dat dit kan en in vele gevallen ook tot grote tevredenheid bij de burger leidt.
Aan de professionals zullen wij vragen met eenzelfde houding de burger tegemoet te treden;
niet langer denkend vanuit het aanbod, maar vraaggericht, ruimte scheppend en dienstverlenend.
Het versterken van het gevoel van eigenaarschap in combinatie met het versterken van de eigen kracht van burgers vormt de rode draad door dit beleidsplan en heeft zijn vertaling gevonden in een viertal uitgangspunten.
1.3

Uitgangspunten

Tijdens een informatieve raadsbijeenkomst op 12 mei 2011, waarbij eveneens de commissieleden en de leden van de Wmo-raad waren uitgenodigd, heeft de raad ingestemd met de volgende uitgangspunten die richting moeten geven aan het nieuwe beleidsplan Wmo en dit subsidieprogramma:
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VITALE KERN
Binnen de vitale kern krijgt participatie van kwetsbare groepen extra aandacht. Wij
investeren in de lokale sociale infrastructuur:
-

in het informele circuit (vitale kern)

-

in het formele circuit door samen met burgers en professionals een oplossing te
bieden voor lacunes in de ‘zorg’.

Zoals in het eerste Wmo-beleidsplan uit 2008 is geformuleerd, vormen eigen kracht en gezamenlijke verantwoordelijkheid het fundament van een vitale en bruisende samenleving in Laarbeek. De gemeente ziet het nog steeds als haar verantwoordelijkheid om mee te investeren in
het versterken van leefbaarheid en sociale samenhang: de ‘vitale kern” van Laarbeek. Gezien
genoemde ontwikkelingen zullen alleen andere accenten gelegd moeten worden. De Wmo gaat
over het zoveel mogelijk wegnemen van obstakels die mensen verhinderen te participeren in de
samenleving en kent een compensatieplicht voor de kwetsbare doelgroepen. Het Rijk heeft bezuinigingen aangekondigd op verschillende terreinen en ziet decentralisatie als een mogelijkheid
om zorg en welzijnstaken dichter bij de burger te laten uitvoeren en verwacht dat het daarmee
goedkoper kan. Dat betekent dat de druk op de Wmo toeneemt en de middelen afnemen. Als we
ervoor zorgen dat de vitale kern en dus algemene welzijnsvoorzieningen toegankelijker worden
voor de kwetsbare burgers, zal de verhoogde druk op de individuele voorzieningen beperkt blijven. Welzijn draagt namelijk in belangrijke mate bij aan het voorkomen dat problemen verergeren en later in het proces zwaardere hulp of zorg moet worden ingezet. Individuele voorzieningen kunnen dan beschikbaar blijven voor die burger die niet op eigen kracht, maar ook niet met
hulp van zijn omgeving of een algemene voorziening kan meedoen aan de maatschappij. Dit
vraagt dus enerzijds van de gemeente een blijvende investering in de vitale kern en het toegankelijker maken daarvan voor kwetsbare burgers. Anderzijds vraagt het een open en een creatieve houding van burgers en professionals om met elkaar naar oplossingen te zoeken en zodoende participatie van nieuwe doelgroepen uit de zorg mogelijk te maken.
MEDEVERANTWOORDELIJKHEID VAN BURGERS
De gemeente moet durven loslaten en de burger ondersteunen bij initiatieven.
Wij stimuleren de medeverantwoordelijkheid van burgers door de positie van de
dorpsraden en de Wmo-raad verder te verstevigen. Wij creëren binnen het subsidieprogramma meer ruimte om burgerinitiatieven mogelijk te maken, bijvoorbeeld via incidentele subsidies
Meedoen op eigen kracht betekent dat de burger voor een belangrijk deel zelf verantwoordelijk
is voor dit meedoen. Als hij daarbij problemen ondervindt, dient hij eerst na te gaan of hij deze
problemen zelf, al dan niet geholpen door zijn omgeving, kan oplossen. Onder eigen kracht verstaan we het zelf doen, het zelf regelen en het zelf bekostigen, waarbij het principe geldt van
‘de breedste schouders dragen de zwaarste lasten’.
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De burger zal niet langer een claim kunnen doen op de gemeente maar zal de gemeente vragen
samen met hem naar een oplossing te zoeken, die hem in staat stelt om op een voor hem passende wijze deel te kunnen nemen aan de samenleving. Versteviging van de positie van de
dorpsraden en Wmo-Raad zorgen ervoor dat de gemeente de weg naar de burger nog beter kan
vinden. Door het stimuleren en het financieel mogelijk maken van burgerinitiatieven laat zij bovendien zien de burger ook serieus te nemen. De burger op zijn beurt wordt gehoord en gestimuleerd om zich mede verantwoordelijk te voelen voor een goede uitvoering van deelgebieden
binnen de Wmo, die hem of zijn omgeving raken.
AANSTURING PROFESSIONALS
De gemeente ziet voor zichzelf en andere professionals een grote rol weggelegd in het
‘slagen’ van de kanteling.
Wij vragen van professionals een proactieve houding en generalistische aanpak (van
eenvoudig naar complex), waarbij het accent méér ligt op faciliteren en stimuleren
dan op overnemen, zo mogelijk dichtbij de burger georganiseerd.
Om de zelfredzaamheid van de burger te vergroten is het van belang om hem daarbij te ondersteunen zodat hij op den duur, op eigen kracht of met geringe ondersteuning vooruit kan. Dit
staat vaak haaks op de huidige houding van veel professionals om de zorg van de burger over
te nemen en hem daarvan, vaak langdurig, afhankelijk van verschillende soorten zorg te maken.
Wij zijn ons er van bewust dat deze verandering van werkwijze niet van de ene op de andere
dag plaats kan vinden. De laatste jaren is deze beweging al in gang gezet, maar in de aansturing van professionals dit blijft aandacht vragen. Met de komst van de dorpsondersteuners is
daarin een belangrijke stap gezet: vertrouwde ‘figuren’ in de kernen omringd door een netwerk
van vrijwilligers, die een belangrijke signalerende rol invullen, die proactief op zoek gaan naar
slimme oplossingen binnen het (informele) netwerk, maar die tegelijkertijd ook kunnen inschatten wanneer professionele hulp noodzakelijk is.
ONTGROENING EN VERGRIJZING
Vergrijzing en maatschappelijke stages bieden kansen, die benut moeten worden. Focus hierbij ligt meer op intergenerationeel werken.
Voor de gemeente is het van belang een reëel toekomstbeeld te hebben (op basis van demografische cijfers en prognoses) en bij plannen en investeringen rekening te houden met deze
trends.
Via maatschappelijke stages wordt getracht jongeren enthousiast te maken voor het vrijwilligerswerk. Om jongeren in Laarbeek te behouden, willen wij hen veel meer laten participeren in
ons beleidsproces en bekijken in welke basisvoorzieningen geïnvesteerd moet worden (starterwoningen, opleidingen, werkgelegenheid, vervoer en sport- en recreatievoorzieningen) en wat
daarin ieders rol kan zijn. Dit geldt ook voor de doelgroep senioren, maar dat gebeurt al intensief.
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Daarbij gaan wij nog meer op zoek naar clustering van voorzieningen, functies en activiteiten
die ontmoeting tussen doelgroepen bevorderen. Hiertoe is al een eerste stap gezet met de realisatie van de voorzieningenclusters en de opening van het wijkrestaurant. Wij denken dat de fusie tussen Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek, Stichting Welzijn Laarbeek en Stichting
Welzijn Ouderen Laarbeek hieraan ook een positieve bijdrage kan leveren, door welzijnsactiviteiten en ondersteuning meer kerngericht te organiseren met als spil de dorpsondersteuner. Tot
slot wordt getracht de kracht van het potentieel aan vitale ouderen te benutten.
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2.

Subsidiebeleid Maatschappelijke Ontwikkeling 2012-2015

2.1

Uitgangspunten subsidiesysteem

Subsidiëring is geen doel op zich. Het is een instrument, waarmee de lokale overheid de gestelde doelen wil bereiken. Het subsidieprogramma 2012-2015 is - net als in voorgaande subsidieprogramma’s het geval was - gericht op activiteiten/resultaten. Dit wordt ook output genoemd.
Een relatie tussen gewenste activiteiten/resultaten en subsidie wordt beschreven in de subsidiegrondslag. De gemeente Laarbeek kent geen exploitatiesubsidies als een vorm van inputfinanciering.
Doel subsidiëring 2012-2015
De gemeente verleent niet zomaar subsidie, maar doet dit om bepaalde maatschappelijke doelen te realiseren. Deze doelen komen voort uit het Raadsprogramma 2010-2014 en diverse beleidsnota’s, waarvan het beleidsplan Wmo-Laarbeek 2012-2015 op dit moment het belangrijkste
is. Ons subsidieprogramma gaat uit van zeven clusters met elk eigen doelen. In dit subsidieprogramma wordt per cluster aangegeven welke organisaties/activiteiten tot dit cluster behoren.
Soorten subsidies: jaarlijks, eenmalig en budgetsubsidies
Het subsidieprogramma kent drie subsidiesoorten. De overeenkomst tussen alle subsidies is dat
zij verleend worden om een bepaalde activiteit of resultaat mogelijk te maken.


Jaarlijkse subsidie: het gemeentelijke beleid verandert niet jaarlijks. Organisaties/activiteiten die aansluiten bij het meerjarige gemeentelijke beleid, staan opgenomen in
het subsidieprogramma 2012-2015. Deze organisaties hoeven slechts eens in de vier jaar
subsidie aan te vragen. In de subsidiegrondslag wordt de relatie tussen activiteit/resultaat
en subsidie gelegd. We noemen het desondanks een jaarlijkse subsidie omdat de gemeenteraad elk jaar de begroting en het subsidieplafond moet vaststellen.



Eénmalige subsidie: het subsidieprogramma 2012-2015 biedt middels cluster 7 ruimte
om (burger)initiatieven te stimuleren die inspelen op actuele ontwikkelingen. In deze periode (2012-2015) is er meer budgettaire ruimte gecreëerd om eenmalige subsidies mogelijk
te maken, vanuit de overtuiging en opgedane ervaring dat dit een positief effect heeft op
het gevoel van eigenaarschap van burgers voor gemeenschappelijke doelen. Eenmalige
subsidies hebben nadrukkelijk de bedoeling als stimulans te dienen.



Subsidie op basis van beleidsgestuurde contractfinanciering: met een aantal organisaties worden zogenaamde BCF-afspraken gemaakt. BCF staat voor beleidsgestuurde contractfinanciering. Betreffende organisaties geven als reactie op een gemeentelijk offerteverzoek aan welke activiteiten zij willen ontplooien om de gemeentelijke doelen te realiseren
en welk budget (integrale kostprijs) zij daarvoor denken nodig te hebben. Daarna volgt de
gemeentelijke opdracht. De gemeente spreekt daarin met de organisatie af welke activiteiten/resultaten zij gerealiseerd wenst te zien voor welk budget. Subsidievaststelling vindt
plaats nadat de organisatie inzicht heeft gegeven in de mate waarin zij erin geslaagd is betreffende activiteit/resultaat te realiseren.
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Basisactiviteit en wenselijke activiteit
In het subsidiesysteem wordt onderscheid gemaakt in basisactiviteiten en wenselijke activiteiten. Een basisactiviteit dient in principe toegankelijkheid te zijn voor elke Laarbeekse burger.
Een wenselijke activiteit is voornamelijk gericht op plezier en ontspanning. Dit onderscheid zegt
niks over de wijze of mate van subsidiering, maar wel over de rolverdeling tussen gemeente en
subsidieaanvrager. Bij een basisactiviteit heeft de gemeente een zekere inspanningsverplichting,
bij wenselijke activiteiten ligt het initiatief veel meer bij de burger.
2.2

Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen

De aanvrager
Individuele burgers en organisaties kunnen subsidie aanvragen. Een organisatie kan slechts voor
subsidie in aanmerking komen indien zij statutair gevestigd is in de gemeente Laarbeek, en de
activiteit(en) zich specifiek richten op (inwoners van) onze gemeente.
Vervolgens kunnen professionele organisaties een subsidie aanvragen, waarmee onze gemeente
een overeenkomst heeft gesloten met of die door middel van een samenwerkingsverband met
omliggende gemeenten opdrachten in het kader van het gemeentelijk beleid uitvoeren.
De subsidieaanvraag
Een subsidieaanvraag bevat een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aangevraagd en welk resultaat hiermee beoogd wordt. Tevens bevat de aanvraag een begroting en
dekkingsplan.
Aanvragen voor subsidie worden inhoudelijk getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, het
beleidsplan Wmo-Laarbeek 2012-2015, de sociale structuurschets, eventuele deelbeleidsnotities,
de Algemene subsidieverordening en specifieke bepalingen uit dit subsidieprogramma (per cluster). Bij nieuwe aanvragen is met name het beleid uit cluster 7 van belang. Indien er een inhoudelijke legitimatie voor de aanvraag is, dan kan in principe een subsidie verleend worden. De
hoogte van de subsidie kan afhangen van de mate waarin een eigen bijdrage redelijk is. Bij de
eventuele subsidieverlening is het van belang dat het ingestelde subsidieplafond niet overschreden wordt.
Aanvraagtermijn
Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk 1 april gedaan, in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Indien de organisatie/activiteit reeds in dit subsidieprogramma is opgenomen, dient slechts één keer een aanvraag
te worden gedaan. Voor de periode 2012-2015 zijn de aanvragen ingediend voor 1 juni 2011.
Een aanvraag voor een éénmalige subsidie dient minimaal zes weken voor aanvang van de
activiteit te worden gedaan.
Hardheidsclausule
Het college van burgemeester en wethouders kan afwijkend van hetgeen in de verordening bepaald staat (met uitzondering van artikel 1, 2, 3 en 9) een subsidie verlenen aan een organisatie/activiteit, mits daarmee het subsidieplafond niet wordt overschreden.
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Weigeringsgronden
Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieaanvraag weigeren als:


de activiteit niet of in onvoldoende mate gericht is op de Laarbeekse burger.



Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken om de
activiteit te organiseren.



De activiteit niet aansluit bij het gemeentelijke beleid en/of in strijd is met de wet, het algemeen belang of de openbare orde.



Het subsidieplafond bereikt is.



De gemeente naar eigen inzicht al voldoende middelen inzet om soortgelijke activiteiten te
ondersteunen.

2.3

Subsidiebedrag

Subsidiegrondslag
Per cluster wordt aangegeven welke organisaties/activiteiten tot het cluster behoren. In de subsidiegrondslag wordt aangegeven welke activiteiten en of resultaten vanuit de gemeente wenselijk zijn (en dus voor subsidie in aanmerking komen) en hoe zich dit vertaalt in een subsidiebedrag. In het huidige subsidieprogramma wordt het subsidiebedrag meestal gekoppeld aan:


Aantal subsidiabele leden (gemiddeld aantal subsidiabele leden van 2009 en 2010)



Inwoneraantal (peiljaar 2010: 21.800).





Aarle-Rixtel: 5.700 inwoners



Beek en Donk: 9.800 inwoners



Lieshout: 4.400 inwoners



Mariahout: 1.900 inwoners.

Activiteit/resultaat (output)

In sommige gevallen is het lastig om de output te kwantificeren. In deze gevallen is ervoor gekozen om het resultaat van de activiteit te koppelen aan een maximale vaste bijdrage.
Op nieuwe aanvragen voor een eenmalige subsidie is het beleid uit cluster 7 van toepassing.
Eigen bijdrage
Ons subsidiestelsel gaat uit van een redelijke eigen bijdrage van leden, deelnemers en bezoekers. Naarmate de activiteit meer gericht is op plezier en ontspanning, weegt het profijtbeginsel
zwaarder en wordt een hogere eigen bijdrage redelijk geacht. Bij een eigen bijdrage kan gedacht worden aan sponsoring, contributie of bijvoorbeeld entreegeld. De hoogte van de subsidie
hangt af van de redelijkheid van de eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit.
Subsidieplafond
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente
Laarbeek stelt de gemeenteraad, jaarlijks bij vaststelling van de begroting, ook de subsidieplafonds vast.
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2.4

Procedure subsidieverlening en –vaststelling

Beslistermijn subsidieverlening
Het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk voor 31 december van het jaar
waarop de aanvraag is ingediend op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie. Op een aanvraag voor een éénmalige subsidie beslist het college in elk geval binnen 13 weken na ontvangst, maar uiteraard wordt rekening gehouden met het tijdstip van de activiteit. Indien de
subsidie wordt verleend, zal in de beschikking van de subsidieverlening worden uitgelegd onder
welke voorwaarden de subsidieverlening plaatsvindt en op welke wijze verantwoording over de
middelen afgelegd dient te worden.
Verantwoording
Burgers en organisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 2.000,- behoeven geen
verantwoording meer af te leggen, deze bedragen worden direct bij verstrekking vastgesteld.
Organisaties die een subsidie ontvangen die ligt tussen de € 2.000,- en de € 5.000,- zijn of verantwoordingsvrij of dienen een lichte verantwoording in. Organisaties die een subsidie ontvangen die ligt tussen de € 5.000,- en de € 20.000,- dienen een lichte verantwoording in. Organisaties die een subsidie ontvangen hoger is dan € 20.000,- dienen een volledige verantwoording in.
Meldingsplicht en steekproefsgewijze controle
De subsidieontvanger heeft een meldingsplicht (artikel 13 van de Algemene subsidieverordening
gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaan.
Ook geldt dat de gemeente steekproefsgewijze controles uitvoert, met primair als doel de vereenvoudigde verantwoordings- en vaststellingsprocedures te evalueren.
Vaststellen
Subsidies tot € 2.000,- worden door het college direct bij verlening verantwoordingsvrij ambtshalve vastgesteld. Dit moet jaarlijks gebeuren. Subsidies tot € 5.000,- worden door het college
direct vastgesteld of ambtshalve binnen dertien weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn
verricht.
Indien de subsidieverlening meer dan € 5.000,- bedraagt, dan dient de subsidieontvanger een
aanvraag tot vaststelling in bij het college. Bij een éénmalige subsidie is dat uiterlijk dertien
weken nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij een jaarlijks subsidie is dat uiterlijk
vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk drie maanden na het subsidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend.
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DEEL 2: Subsidieprogramma

Cluster 1

Sport

Doel subsidiëren
Het subsidiebeleid op het gebied van sport en recreatie richt zich op de deelname van jongeren
tot 18 jaar aan sport- en recreatieve activiteiten. Sport wordt gezien als een belangrijk middel
voor de leefbaarheid van en sociale samenhang in de kernen. In het Wmo-beleidsplan is sport
terug te vinden onder prestatieveld 1 “de vitale kern”.
Sporten en bewegen is niet alleen leuk, het legt ook de basis voor een actieve en gezonde manier van leven. Sporten en bewegen geeft mensen zelfvertrouwen en motiveert tot allerlei vormen van sociale vaardigheden. Verder levert sport een bijdrage aan de fysieke en psychische
vorming en de sociale en maatschappelijke participatie van jeugdigen.
Vanwege de doelstelling van sport en bewegen ontstaan steeds meer verbindingen tussen lokale
partners van sportverenigingen, scholen, naschoolse opvang, welzijnswerk en het bedrijfsleven.
In deel 1, hoofdstuk 2 wordt aangegeven, dat bij voorzieningen gericht op eigen plezier, ontspanning en tijdverdrijf, met name ten aanzien van volwassenen, een beroep wordt gedaan op
de eigen verantwoordelijkheid. Qua subsidiëring houdt dit in dat de gemeente voor deze laatste
doelgroep alleen een voorwaardenscheppende taak heeft, het zorgen voor een sportaccommodatie als basisvoorziening. Omdat sportbeoefening in eerste instantie gericht is op eigen plezier
en ontspanning worden de activiteiten van sportverenigingen aangemerkt als een wenselijke
voorzieningen. De verenigingen (met name de volwassen leden van de verenigingen) zijn zelf
verantwoordelijk om de activiteiten te financieren.
De subsidiëring is gericht op deelname door jongeren tot achttien jaar. Het aantal jeugdleden is
voor subsidiering de norm. Hoewel de kwaliteit van de geleverde prestaties van belang kunnen
zijn voor de instandhouding van de vereniging (mede vanwege de stimulerende werking die
daarvan uitgaat), spelen deze prestaties c.q. het niveau waarop gespeeld wordt, geen rol bij de
subsidiëring.
Evenementen in het kader van sport of sportieve recreatie worden bezien in het kader van de
regeling eenmalige subsidies zoals omschreven in cluster 7
Wat valt er onder dit cluster
In dit cluster zijn de activiteiten die gericht zijn op het uitoefenen van sport en/of sportieve recreatie door jongeren tot achttien jaar (in club- of groepsverband) binnen de gemeente Laarbeek ondergebracht.
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Onder sport wordt hier verstaan: de georganiseerde sportbeoefening die wordt beoefend onder
auspiciën van een landelijke, provinciale of regionale koepelorganisatie die is aangesloten bij
NOC*NSF. Bij NOC*NSF zijn alle bonden en koepels aangesloten. Regionale bonden zijn aangesloten via de landelijke bonden.
Subsidieverplichtingen voor dit cluster
Activiteiten die onder dit cluster vallen kunnen voor subsidie in aanmerking komen, indien:
-

de vereniging die de activiteiten organiseert, statutair gevestigd is in de gemeente Laarbeek, voor meer dan 75% uit inwoners van onze gemeente bestaat en haar activiteit(en)
specifiek richt op de inwoners van de gemeente Laarbeek;

-

een vereniging minimaal twintig jeugdleden heeft, dan wel dat minimaal één jeugdteam
aanwezig is. Ze gelden als regel om het bestaansminimum aan te duiden, waarbinnen in
georganiseerd verband (NOC*NSF) zinvol deel genomen kan worden aan activiteiten. Indien
een vereniging minder (jeugd-)leden heeft, dan de genoemde minima, kan zij alleen voor
subsidie in aanmerking komen, als zij daadwerkelijk en zinvol aan de activiteiten in
NOC*NSF-verband deelneemt en zij bovendien de enige vereniging in haar soort is binnen
een redelijke geografische bereikbaarheid;

-

de activiteiten hoofdzakelijk worden uitgevoerd door vrijwilligers, welke eventueel worden
bijgestaan door één of meer deskundige vakkrachten;

-

men voor de beoefening van de sport uitdrukkelijk is aangewezen op een bestaande binnenof buitensportvoorziening die specifiek voor de beoefening van sport is opgericht dan wel
zodanig is ingericht dat zij voor de beoefening van de sport is aangepast.

De subsidiegrondslag
Het bovenstaande beleid wordt vertaald in de volgende subsidiegrondslag:
-

De georganiseerde sport in Laarbeek biedt jeugdleden een sportief aanbod.

-

Maximale subsidie is € 30,- per jeugdlid per jaar.

-

Het aantal jeugdleden wordt berekend over het gemiddeld aantal leden van de jaren 2009
en 2010 en is afgerond naar boven.
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TABEL 1. UITWERKING VERENIGINGEN PER KERN EN GEMIDDELD AANTAL
JEUGDLEDEN
Verenigingen
Beek en Donk

tak van sport

KPJ Beek en Donk

Handbal

R.K.S.V. Sparta '25

Voetbal

Volleybalvereniging BEDOVO

Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
jeugdleden
jeugdleden
2003-2006
2009-2010
69

59

324

381

Volleybal

72

46

Handbalvereniging BEDO

Handbal

57

56

Badmintonclub Mixed

Badminton

90

85

Budoclub Beek en Donk

Judo

105

111

Turnvereniging De Ringen

Turnen

115

105

Rollerclub De Oude Molen

Rolschaatsen

54

58

Tennisvereniging 't Slotje

Tennis

136

137

TTV Een en Twintig

Tafeltennis

22

21

Zwemvereniging Beek en Donk

Zwemmen

137

141

Boksclub Laarbeek

Boksen

27

60

Hengelsportvereniging Het Geduld

Vissport

55

56

Dansvereniging Dana

Dans

0

18

subtotaal 14 verenigingen
Verenigingen
Aarle-Rixtel

tak van sport

Gymvereniging Cialfo

Turnen

Badmintonclub De Ganzeveer

Badminton

Voetbalvereniging A.S.V. '33

Voetbal

Tennisvereniging De Hut

1.263
1.334
Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
jeugdleden
jeugdleden
2003-2006
2009-2010
222

205

44

46

224

265

Tennis

51

44

Ponyclub O.L.V. Ruitertjes

Paardensport

23

38

A.T.T.C. '77

Tafeltennis

17

30

subtotaal 6 verenigingen
Verenigingen
Lieshout

tak van sport

Turnclub de Brug

Turnen

Basketbalclub Lieshout

581
628
Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
jeugdleden
jeugdleden
2003-2006
2009-2010
127

106

Basketbal

74

70

Korfbalvereniging Spirit

Korfbal

35

14

Voetbalvereniging ELI

Voetbal

180

193

Badmintonclub Lieshout

Badminton

43

31

Judoclub Avanti

Judo

43

41

Tennisvereniging De Raam

Tennis

subtotaal 6 verenigingen

90

117

592

572
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Verenigingen
Mariahout

tak van sport

Gemiddeld aantal Gemiddeld aantal
jeugdleden
jeugdleden
2003-2006
2009-2010

Korfbalvereniging Flamingo's

Korfbal

80

80

Judoclub Mariahout

Judo

38

38

Voetbalvereniging Mariahout

Voetbal

124

163

Ponyclub De Pioniertjes

Paardensport

18

14

260

295

2.696

2.829

Subtotaal 4 verenigingen
TOTAAL CLUSTER 1

TABEL 2. BEREKENING BASISSUBSIDIE PER VERENIGING
Tak van

Verenigingen

Kern

sport

Badminton

Badmintonclub Mixed

Badminton

jeugdleden

subsidie

2009-2010

2012
85

2.550

Badmintonclub De Ganzeveer Aarle-Rixtel

46

1.380

Badminton

Badmintonclub Lieshout

Lieshout

31

930

Basketbal

Basketbalclub Lieshout

Lieshout

70

2.100

Boksen

Boksclub Laarbeek

Beek en Donk

60

1.800

Budo

Budoclub Beek en Donk

Beek en Donk

111

3.330

Dans

Dansvereniging Dana

Beek en Donk

18

540

Judo

Judoclub Avanti

Lieshout

41

1.230

Judo

Judoclub Mariahout

Mariahout

38

1.140

Handbal

KPJ Beek en Donk

Beek en Donk

59

1.770

Handbal

Handbalvereniging BEDO

Beek en Donk

56

1.680

Korfbal

Korfbalvereniging Spirit

Lieshout

14

420

Korfbal

Korfbalvereniging Flamingo's

Mariahout

80

2.400

Aarle-Rixtel

38

1.140

Paardensport Ponyclub O.L.V. Ruitertjes

Beek en Donk

Gemiddeld aantal Geraamde

Paardensport Ponyclub De Pioniertjes

Mariahout

14

420

Rolschaatsen

Rollerclub De Oude Molen

Beek en Donk

58

1.740

Tafeltennis

TTV Een en Twintig

Beek en Donk

21

630

Tafeltennis

A.T.T.C. '77

Aarle-Rixtel

30

900

Tennis

Tennisvereniging 't Slotje

Beek en Donk

137

4.110

Tennis

Tennisvereniging De Hut

Aarle-Rixtel

44

1.320

Tennis

Tennisvereniging De Raam

Lieshout

117

3.510

Turnen

Turnvereniging De Ringen

Beek en Donk

105

3.150

Turnen

Gymvereniging Cialfo

Aarle-Rixtel

205

6.150

Turnen

Turnclub de Brug

Lieshout

106

3.180

Vissport

Hengelsportvereniging Het

Beek en Donk

56

1.680

Geduld
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Voetbal

Voetbalvereniging A.S.V. '33

Aarle-Rixtel

265

7.950

Voetbal

Voetbalvereniging ELI

Lieshout

193

5.790

Voetbal

Voetbalvereniging Mariahout

Mariahout

163

4.890

Voetbal

R.K.S.V. Sparta '25

Beek en Donk

381

11.430

Volleybal

Volleybalvereniging BEDOVO

Beek en Donk

46

1.380

Zwemmen

Zwemvereniging Beek en Donk Beek en Donk

141

4.230

2.829

84.870

TOTAAL CLUSTER 1
31 sportverenigingen
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Cluster 2

Kunst en cultuur

Doel subsidiëren
De gemeente Laarbeek erkent het belang van activiteiten op het vlak van kunstzinnige vorming,
cultuur en amateurkunst vanwege de positieve bijdrage aan het welzijn van mensen en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling van degenen die actief meedoen, opluistering van gemeentelijke evenementen en de verbinding van de deelnemers. De meeste activiteiten vinden in
verenigingsverband plaats en zijn in het Wmo-beleidsplan opgenomen bij prestatieveld 1 “het
bevorderen van de sociale samenhang en leefbaarheid”.
De notitie ‘harmonisatie kunstzinnige vorming’ –vastgesteld door de raad op 6 september 2001
is leidend voor de lesactiviteiten van muzikale- en creatieve ontwikkeling in de vrije tijd.
Professionele organisaties
Onder dit cluster vallen drie professionele organisaties namelijk het bibliotheekwerk, de stichting
muziekopleiding HaFa en een organisatie, die de overige muzieklessen en de creatieve lesactiviteiten voor Laarbeek verzorgt.
In de beleidsnotitie ‘harmonisatie van de kunstzinnige vorming’ staat dat, de kunstzinnige vorming –dat tegenwoordig benoemd wordt als cultuureducatie- zowel qua muziekopleiding als de
creatieve vorming geprofessionaliseerd uitgevoerd dient te worden. Dat heeft geleid, dat we in
Laarbeek twee vormen van muziekonderwijs hebben:
a)

de stichting Muziekopleiding HaFa, die de muzieklessen van en voor de drie harmonieverenigingen in Laarbeek verzorgen;

b)

een organisatie, die de overige muzieklessen en de creatieve lesactiviteiten (beeldendedansante- en dramatische vorming) voor Laarbeek verzorgt.

De Muziekopleiding HaFa merken we als een semiprofessionele organisatie aan, omdat alleen de
lessen door vakdocenten gegeven worden, terwijl de organisatie zonder professionele krachten
werkt. De drie harmonieën van Laarbeek vormen middels afvaardiging samen het bestuur en de
organisatie van deze vorm van muzieklessen.
De les- of cursusactiviteiten vinden in de vrije tijd plaats en zijn aanvullend op de lessen culturele- en kunstzinnige vorming, die op de scholen plaats vindt.
Uitgangspunt voor subsidiering is, dat de lessen voor jongeren tot achttien jaar het doel hebben
om kennis te maken en ervaring op te doen met de verschillende vormen van de kunstzinnige
vorming.
De bibliotheek was in het vorige subsidieprogramma ingedeeld bij cluster 6, onderwijs en educatie. Omdat ook landelijk het bibliotheekwerk onder cultuurbeleid benoemd wordt, is het bibliotheekwerk bij dit cluster 2 opgenomen.
Vrijwilligersorganisaties
Alle andere tien organisaties in dit cluster zijn vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligerswerk is kenmerkend in de culturele sector en dit maakt waarom een bloeiende culturele infrastructuur een
wezenlijk element is van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen en in de gemeente.
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In de afgelopen jaren hebben we ook gezien, dat er ook culturele activiteiten in Laarbeek zijn,
die een toeristische impact hebben. De Kunstroute en het Dialectenfestival trekken inmiddels
ook mensen van buiten Laarbeek.
De activiteiten in dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing door creativiteit,
individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn volwassenen in eerste instantie zelf verantwoordelijk; zij ondervinden immers zelf baat (plezier en ontspanning) bij het uitoefenen van hun hobby
of interessegebied. Dan spreken we over wenselijke voorzieningen.
Het gemeentelijk subsidiebeleid legt het accent:
a)

bij de vrijwilligersorganisaties, die op het gebied van dit cluster actief zijn;

b)

bij les- en/of cursusactiviteiten van de kunstzinnige- en culturele vorming van jongeren
tot achttien jaar;

c)

bij de publieksfunctie van de amateur- en de podiakunst, waarbij het opluisteren van
Laarbeekse evenementen en optredens in het openbaar een belangrijk uitgangspunt is.

d)

de educatieve culturele vorming van jongeren, mede ten behoeve van de continuïteit van
de vereniging.

Het niveau van presteren zal geen invloed hebben op de hoogte van de subsidiëring. Subsidiëring is gericht op de activiteiten die de amateurkunst uitvoert in de Laarbeekse gemeenschap.
Wat valt er onder dit cluster
Onder dit cluster vallen activiteiten op het gebied van kunstzinnige vorming, cultuur en amateurkunst.
A.

Kunstzinnige vorming/kunst- en cultuureducatie

Kunstzinnige vorming en kunsteducatie betreffen activiteiten die tot doel hebben om kennis van
en het gevoel voor kunst en cultuur te bevorderen en te ontwikkelen. Het accent ligt op de muzikale- of creatieve activiteit en niet zozeer op de prestatie. Bij kunstzinnige vorming komt het
educatieve karakter, meer expliciet tot uiting. Verder is onderscheid aan te brengen tussen
kunstzinnige vorming binnen en buiten schoolverband (kunsteducatie). Onder dit cluster valt alleen de kunstzinnige vorming buiten schoolverband voor jongeren tot achttien jaar.
B.

Amateurkunst

Amateurkunst betreft de niet-beroepsmatige beoefening van kunst en cultuur, met name in
groepsverband. Hierbij is sprake van een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor zowel de
beoefenaar als voor de toehoorder en toeschouwer. Dat laatste betekent dat wij het optreden in
het openbaar of de uitvoering als één van de subsidiegrondslagen hanteren.
De activiteiten richten zich op activering van de creatieve aspecten van de mensen en het
scheppen van mogelijkheden om deze onder deskundige (bege)leiding tot verdere ontplooiing te
brengen en/of deze te presenteren aan het publiek. De activiteiten betreffen audiovisuele, beeldende, dansante, dramatische, literaire en/of muzikale vorming.
1.

muziekactiviteiten, waartoe gerekend kunnen worden uitvoeringen van harmonieverenigingen, mits zij aangesloten zijn bij een landelijke, provinciale en/of regionale organisatie;

2.

toneelactiviteiten;
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3.

activiteiten, zoals het organiseren van podiumkunsten, exposities, koffieconcerten en dergelijke.

Binnen de amateurkunst zijn er ook organisaties, die een deel van de educatieve vorming zelf
voor hun rekening nemen.
Subsidieverplichtingen voor dit cluster
-

Organisaties voor amateurkunst dienen statutair gevestigd te zijn in de gemeente Laarbeek,
voor meer dan 75% uit inwoners van onze gemeente te bestaan en de activiteit(en) dienen
gericht te zijn op (inwoners van) de gemeente Laarbeek.

-

Het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers / leden exclusief de leiding, bedraagt
tenminste tien.

-

De activiteiten dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door vrijwilligers, eventueel in beperkte mate bijgestaan door een of meer deskundige vakkrachten. Deze voorwaarde geldt
niet voor de professionele instellingen voor de kunstzinnige vorming en het bibliotheekwerk.

-

Met de professionele organisaties, zoals de bibliotheek de Lage Beemden is de subsidierelatie een Beleidsgestuurde Contract Financiering.

De subsidiegrondslag
Bovenstaand beleid wordt als subsidiegrondslag benoemd in activiteiten of prestaties.
1.

Bibliotheekwerk (*)

In de komende jaren zullen voor het bibliotheekwerk grote veranderingen plaatsvinden.
In 2011 is in samenwerking met de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ door de drie opdrachtgevende gemeenten: Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek de hoofdlijnen voor beleid uitgezet.
In de kern gaat het om:
- prioriteit wordt gelegd bij de basale functie van de bibliotheek: lezen en leesbevordering;
- een tweede belangrijke functie van het bibliotheekwerk is de informatie- en educatiefunctie;
- de door de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ benoemde overige functies zullen additioneel en in
samenwerking met andere Laarbeekse organisaties uitgevoerd kunnen worden. Het betreft de
functies: kennis en ontwikkeling, cultuur en debat.
- een vergaande digitalisering van de dienstverlening (o.a. uitleen van boeken), zodat klanten
op elk moment via internet gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de bibliotheek,
waarbij de verwachting is, dat de komende jaren het gebruik zal toenemen tot 75%.
In het kader van de voorzieningenclusters zullen de drie bibliotheken in Aarle-Rixtel, Beek en
Donk en Lieshout gehuisvest worden in de respectievelijke gemeenschapshuizen, dat o.a. als
doel heeft om samen te werken en af te stemmen met andere sociaal-culturele en educatieorganisaties of samenwerkingsverbanden. Het bibliotheekpunt in Mariahout werkt al vanuit het
buurthuis.
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Er zullen de komende jaren dus kleinere bibliotheken ontstaan, die de functie hebben van ‘leesservicepunten’ in het hart van de kernen van Laarbeek.
De vaste kosten van de bibliotheek (personeel, organisatie, huisvesting) kunnen met deze opzet
aanzienlijk verminderd worden. Er is aan de bibliotheek gevraagd om de mogelijkheid van de inzet van vrijwilligers te onderzoeken, tengevolge van de bovenstaande ontwikkelingen en met de
bedoeling om de toegankelijkheid van de diensten van de bibliotheken te vergroten.
Voor 2012 zal de bibliotheek ‘de Lage Beemden’ met een uitgewerkt meerjarenbeleidplan komen, waarin de bovengenoemde beleidspunten verder uitgewerkt zullen worden.
Het beleidsuitgangspunten van de gemeente zijn,
-

de bibliotheek is een basisvoorziening, die voor iedereen toegankelijk is;

-

in elke kern zal een ‘bibliotheekpunt’ als service- en faciliteitenpunt herkenbaar in het gemeenschapshuis aanwezig zijn;

-

twee functies van het bibliotheekwerk t.w. lezen/leesbevordering en informatie-educatie
vormen de spil van de bibliotheek van de toekomst en worden aangemerkt als basisaanbod;

-

andere functies, zoals cultuur, debat en educatie worden aangemerkt als specifiek aanbod
en vinden in Laarbeek alleen additioneel plaats in samenwerking met andere organisaties,
die ook taken hebben op dit terrein.

Subsidiegrondslag
-

Op deze activiteiten is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie is € 444.457,-.

2.

Harmonie

De harmonieën spelen in het sociale leven van de dorpen een belangrijke rol en hebben meerdere functies:
-

culturele functie door de inwoners (muzikanten en niet muzikanten) deel laten hebben aan
muziekbeleving en het plezier dat muziek biedt;

-

participatie functie door het bevorderen van muzikale interesse en muzikale vorming

-

representatieve functie door het verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan openbare
optredens (o.a. intocht Sinterklaas, Koninginnedag, kermis, Bevrijdingsdag en overige festiviteiten);

-

verenigingsfunctie door de sociale- en bindende functie van geïnteresseerden in en deelnemers aan muziek.

Het doel van de gemeente bij subsidiëring van harmonieën is het mogelijk maken van de bovengenoemde functies.
Subsidiegrondslag
-

Het verzorgen van een aantal openbare optredens, waaronder de ontvangst van Sinterklaas,
dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Koninginnedag en de kermis.

-

Maximale subsidie is € 1.573,- per optreden, tot een maximum van zeven optredens per
jaar.
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Berekening basissubsidie per organisatie
Harmonie O&U, Beek en Donk
Subsidie publieke functie:

zeven publieke optredens x € 1.573,- =

€ 11.011,-

zeven publieke optredens x € 1.573,- =

€ 11.011,-

Harmonie St. Caecilia, Lieshout
Subsidie publieke functie:

Harmonie De Goede Hoop, Aarle-Rixtel
Subsidie publieke functie:
3.

zeven publieke optredens x € 1.573,- =

€ 11.011,-

Toneelverenigingen

Ook hier staat het belang voor 'de vitale kern' van Laarbeek voorop (Wmo-beleidsplan), met
name bij de activiteiten (voorstellingen), die opengesteld zijn voor het publiek (publieksfunctie).
Het doel van subsidiëring van toneelgroepen is het mede mogelijk maken van voorstellingen. De
toneelactiviteiten voor en door de jeugd hebben wij daarbij hoog in het vaandel. Uitgangspunt is
dat de voorstellingen die wij subsidiëren plaatsvinden in de gemeente Laarbeek.
Uitgangspunt is dat met name aan volwassenen een redelijke entreeprijs wordt gevraagd (subsidieverplichting). Een andere subsidieverplichting is, dat wij een minimum aantal leden voorstaan van 10. De in dit subsidiegroepen opgenomen toneelverenigingen richten zich met name
op de jeugd.
Subsidiegrondslag
a.

Activiteit wordt voornamelijk door en ten behoeve van jongeren uitgevoerd.

b.

Maximale subsidie is € 300,- per voorstelling, met een minimum van één productie en een
maximum van acht voorstellingen per jaar.

Berekening basissubsidie per organisatie
Toneelvereniging Experiment, Beek en Donk
subsidie per voorstelling:

3 x € 300,- =

€ 900,-

Toneelvereniging De Vriendenkring, Lieshout
subsidie per voorstelling:

6 x € 300,- =

€ 1.800,-

8 x € 300,- =

€ 2.400,-

Toneelvereniging Mariahout
subsidie per voorstelling:
4.

Kunstzinnige vorming

a.

Professionele organisatie voor kunstzinnige vorming (*)

Subsidiëring geschiedt op basis van een uitwerkingsovereenkomst waarin onder andere afspraken worden gemaakt over het vraaggerichte aanbod van de organisatie (individueel of in
groepsverband), cursusniveau, opleidingsniveau, cursusduur, specialisatie en dergelijke en het
te subsidiëren bedrag. De subsidie is bestemd voor cursussen/lessen aan jongeren tot 18 jaar in
de vrije tijd voor een basisniveau op het gebied van muziek, creatief, toneel, dans en
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(koor)zang. Op dit moment organiseert de Stichting Kunstlokaal Gemert voor Laarbeek het programma kunstzinnige vorming.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie voor het programma kunstzinnige vorming in de vrije tijd is voor ± 200

-

Op deze activiteit is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

Laarbeekse leerlingen tot 18 jaar is € 49.814,-

b.

Stichting Muziekopleiding HaFa Laarbeek (*)

Om te waarborgen dat harmonieën blijvend in de lokale gemeenschap festiviteiten en evenementen kunnen opluisteren is het nodig dat er voldoende instroom van jonge leden plaatsvindt
en dat zij worden opgeleid (HAFA-opleidingen). De muziekopleiding is een toegankelijke vorm
voor jongeren in Laarbeek om een muziekinstrument te leren bespelen en stellen wij voor de
HAFA-opleiding voor jongeren tot 18 jaar subsidie beschikbaar.
Sinds 2002 worden de opleidingen voor de drie harmonieën uitgevoerd door één stichting. De
stichting Muziekopleiding HaFa ontvangt een jaarlijkse subsidie, gebaseerd op het aantal subsidiabele leerlingen, zijnde leerlingen tot 18 jaar en woonachtig in Laarbeek die een opleiding volgen tot en met HAFA-C niveau.
Subsidiegrondslag
a. Maximale subsidie is gebaseerd op 180 subsidiabele leerlingen x € 316,05 per jaar.
b. De subsidie wordt verleend onder de navolgende voorwaarden:
-

alleen opleidingsplaatsen tot en met niveau C komen voor subsidie in aanmerking;

-

alleen leerlingen tot 18 jaar en woonachtig in de gemeente Laarbeek komen voor een ge-

-

er mogen geen wachtlijsten zijn voor leerlingen op A- en B niveau;

-

gesubsidieerde opleidingsplaatsen dienen zoveel mogelijk decentraal ingevuld te worden;

-

wanneer het aantal leerlingen minder dan 180 (niveau A, B en C) bedraagt, wordt het dan

-

andere vormen dan de jaarles-cyclus van de opleidingsplaats worden naar rato van de

subsidieerde opleidingsplaats in aanmerking;

geldende aantal leerlingen gesubsidieerd;
duur berekend;
-

het aantal leerlingen wordt berekend over het gemiddeld aantal leerlingen in de jaren

-

het maximum subsidiebedrag bedraagt € 56.889,- gebaseerd op de geraamde subsidie

2009 en 2010.
2011.

Berekening basissubsidie
Maximaal 180 leerlingen x € 316,05 =

€ 56.889,-
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5.

Podiumkunsten

In de gemeente Laarbeek zijn vier podia waar optredens, voorstellingen, expositie of festivals/evenementen gericht op de amateurkunst kunnen plaatsvinden: het Openluchttheater Mariahout, Stichting 't Oude Raadhuis, het cultureelcentrum het Kouwenbergskerkje en het Dorpshuistejater. Allerlei kunst- en cultuuruitingen worden op deze manier ‘onder de aandacht van
het publiek gebracht'. Hierbij kan gedacht worden aan toneelvoorstellingen, schilderkunst, koffieconcerten, voorstellingen van artiesten voor de jeugd en voor volwassenen, kunsttentoonstellingen en dergelijke. Sommige van deze activiteiten achten wij ook in het belang van toerisme
en recreatie.
Het aanbod van podiumkunsten en dergelijke dient in de eerste plaats aan te sluiten bij de
plaatselijke wensen en behoeften. Activiteiten, ter bevordering van landelijke naamsbekendheid,
worden niet gesubsidieerd.
Uitgangspunt is dat met name aan volwassenen een redelijke entreeprijs dient te worden gevraagd.
Hoewel alle vier de organisaties hier genoemd worden, zien we duidelijke verschillen. Het Openluchttheater en het Dorpshuistejater richten zich op het presenteren van producties, die geheel
door anderen verzorgd worden en die naar hun aard veel betalende bezoekers kunnen trekken.
‘t Oude Raadhuis organiseert exposities van startende kunstenaars en fungeert als informatiepunt voor Laarbeekse evenementen.
Het Kouwenbergskerkje heeft zich als nieuw initiatief ontpopt als een cultureel podium, waar
met de beperkingen, die de ruimte heeft, een veelzijdig programma gebracht wordt.
Subsidiegrondslag
a.

Maximale subsidie is € 1.379,- per expositie/ tentoonstelling, tot een maximum van vijf per
jaar.

b.

Maximale subsidie is € 287,- per uitvoering, met een maximum van acht per jaar.

Berekening basissubsidie per organisatie
Stichting 't Oude Raadhuis
minimaal vijf tentoonstellingen per jaar x € 1.379,- =

€ 6.895,-

Openluchttheater Mariahout
maximaal acht uitvoeringen per jaar x € 287,- =

€ 2.296,-

Dorpshuistejater
maximaal acht uitvoeringen per jaar x € 287,- =

€ 2.296,-

Het Kouwenbergskerkje
maximaal acht uitvoeringen per jaar x € 287,- =

€ 2.296,-
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TABEL 3 BEREKENING BASISSUBSIDIE, CLUSTER 2
Organisatie

Kern

Basisbibliotheek De Lage Beemden (*)

Geraamde subsidie 2012
444.457

totaal bibliotheek

444.457

Harmonie O & U

Beek en Donk 11.011

Harmonie St. Caecilia

Lieshout

11.011

Harmonie De Goede Hoop

Aarle-Rixtel

11.011

totaal harmonieën:

33.033

Toneelvereniging Experiment

Beek en Donk

900

Toneelvereniging De Vriendenkring

Lieshout

1.800

Toneelvereniging Mariahout

Mariahout

2.400

totaal toneelverenigingen:

5.100

Stichting Muziekopleiding Laarbeek HaFa (*)

Laarbeek

56.889

Programma kunstzinnige vorming (*)

Laarbeek

49.814

totaal (professionele)organisaties voor kunstzinnige vor-

106.703

ming:
Stichting ‘t Oude Raadhuis

Beek en Donk 6.895

+Openluchttheater Mariahout

Mariahout

2.296

Dorpshuistejater

Lieshout

2.296

Cultureel centrum ’t Kouwenbergskerkje

Aarle-Rixtel

2.296

totaal podia amateurkunst:
TOTAAL CLUSTER 2

13.783
603.076

(*) Op deze organisaties is per 2012 een bezuinigingsopdracht van toepassing. Het genoemde
subsidiebedrag is exclusief de bezuinigingen.
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Cluster 3 Volkscultuur

Doel subsidiëren
De activiteiten in dit cluster zijn verschillend van doelstelling, maar hebben één noemer gemeen: het bewaren en/of uitdragen van oude en hedendaagse culturele waarden. Tevens zorgen deze activiteiten voor de sociale samenhang en gemeenschapszin. Ook 'volkscultuur' maakt
in Laarbeek deel uit van het Wmo-beleid, bij het onderdeel prestatieveld 1: het bevorderen van
leefbaarheid en sociale samenhang.
Het is van belang, dat deze activiteiten in stand worden gehouden. Tradities en culturele waarden geven mede vorm aan het tijdsbeeld en de tijdgeest, met name ook relevant voor de beeldvorming en het historisch besef van jeugdigen.
De activiteiten in dit cluster worden geplaatst onder de wenselijke voorzieningen (grotendeels
gericht op eigen plezier, ontspanning en vrijetijdsbesteding), zoals beschreven in het beleidskader welzijn. Bij de subsidiëring ligt het accent op die activiteiten, die gepresenteerd worden en
van algemeen nut zijn voor (alle) inwoners van Laarbeek (publieksfunctie).
Wat valt er onder dit cluster
Onder dit cluster vallen activiteiten die als doel hebben het zonder winstoogmerk onderzoeken,
uitdragen, bewaren en/of in stand houden van verschillende aspecten van het cultureelhistorisch leven in Laarbeek.
Tot dit cluster behoren:
-

activiteiten gericht op het onderzoeken van gebeurtenissen en situaties in verleden en heden, met tot doel het stimuleren van begrip voor de waarde van het verleden, heden en
toekomst;

-

activiteiten die 'oude' cultuur-historische waarden, traditionele volksfeesten en folkloristische activiteiten en evenementen uitdragen.

Subsidieverplichtingen voor dit cluster
Organisaties in dit cluster kunnen voor subsidie in aanmerking komen, indien:
-

zij statutair gevestigd zijn in de gemeente Laarbeek;

-

hun doelstelling gericht is op het organiseren en uitvoeren van activiteiten die gericht zijn
op de inwoners van de gemeente Laarbeek;

-

aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers/leden, exclusief de leiding, tenminste 15 bedraagt;

-

activiteiten uitsluitend uitgevoerd worden door vrijwilligers
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De subsidiegrondslagen
Bovenstaand beleid wordt vertaald in de volgende subsidiegrondslagen:
1.

Heemkundekringen

Het doel van de heemkundekringen is het in stand houden van de cultuur-historische waarden
van de verschillende kernen. Dit wordt gedaan door het organiseren van lezingen en studieavonden, door het verzamelen en bewaren van voor de geschiedenis van Laarbeek waardevolle
zaken en/of door het publiceren van onderzoeksresultaten en eventuele studies en/of door het
exposeren van het cultuurgoed.
Subsidiegrondslag
De volgende activiteiten worden gesubsidieerd:
1.

lezingen en studiebijeenkomsten: € 150,- (maximaal twee per jaar);

2.

onderzoeken en verzamelen van voor de geschiedenis van Laarbeek waardevolle zaken,
waaronder ook stamboomonderzoek en archeologische werkzaamheden: € 1.125,- per jaar;

3.

het publiceren van een eigen periodiek en/of onderzoeksresultaten en eventuele studies:
€ 1.125,- per jaar;

4.

€ 1.400,- per jaar voor een expositie/tentoonstelling in een expositieruimte tot een maximum van twee per jaar

5.

€ 200,- per heemkundekring voor de jaarlijkse deelname aan de Laarbeekse Monumentendag.

Berekening basissubsidie per organisatie
Heemkundekring
Subsidie op grond van activiteiten:
-

lezingen en studieavonden: € 150,- met een maximum van twee per jaar

-

onderzoeken en verzamelen van voor de geschiedenis van Laarbeek

€ 300,-

waardevolle zaken, waaronder stamboomonderzoek en archeologisch
onderzoek, per heemkundekring:
-

voor het publiceren van een eigen periodiek en/of onderzoeksresultaten
en eventuele studies:

-

€ 1.125,€ 1.125,-

tentoonstelling in een speciale expositieruimte:
per expositie: € 1.400,- met een maximum van twee tentoonstellingen
per jaar:

-

deelname Monumentendag

Totaal per heemkundekring:
2.

€ 2.800,€ 200,€ 5.550,-

Carnaval

Het jaarlijks terugkerend carnaval is een cultuurgoed dat ons inziens niet verloren mag gaan;
het behoort tot de zogenaamde volksfeesten.
Aan dit volksfeest zit zeker ook een commercieel tintje; volksfeesten, waarvan de revenuen
deels ten goede aan de commercie komen, dienen ook mede van die zijde te worden bekostigd.
Daarom is enige terughoudendheid qua subsidiëring op zijn plaats.
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Naast de optocht voor alle inwoners willen wij met name activiteiten ten behoeve van jeugd en
ouderen stimuleren en daarvoor stellen wij dan ook een subsidie beschikbaar.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie voor de jaarlijkse optocht van € 0,11 per inwoner per kern per jaar.

-

De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de grootte van de kern waarvoor de activiteit
georganiseerd wordt: naar rato een bepaalde kern groter is zal de omvang van de activiteiten ook groter moeten zijn. De subsidies zijn daarbij berekend naar een bedrag per inwoner.

-

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor Mariahout, omdat een aantal vaste kosten niet
inwonersafhankelijk is en net zo hoog als in de overige kernen. Mariahout krijgt hiervoor
een vaste basissubsidie van € 194,-.

Berekening basissubsidie per carnavalsvereniging
Stichting Teugelders van Ganzendonck
Bedrag per inwoner: € 0,11 x 9.800 =

€ 1.078,-

Stichting Organisatie Carnaval ‘Ganzegat’
Bedrag per inwoner: € 0,11 x 5.700 =

€ 627,-

Carnavalsvereniging ‘de Raopers’
Bedrag per inwoner: € 0,11 x 4.400 =

€ 484,-

Carnavalsvereniging ‘de Heikneuters’ Mariahout
Bedrag per inwoner: € 0,11 x 1.900 =

209,-

Vaste extra basissubsidie voor Mariahout = 194,Totaal carnavalsverenigingen
3.

€ 403,€ 2.592,-

Koninginnedag

Dit jaarlijks terugkerende ‘volksfeest' van cultuurhistorische waarde is niet uit de samenleving
weg te denken. De gemeente geeft samen met de Oranjecomités invulling aan het officiële ochtendgedeelte op Koninginnedag, dat plaatsvindt in het gemeentehuis te Beek en Donk. Daarna
vinden er diverse activiteiten in de kernen plaats.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie voor activiteiten op Koninginnedag van € 0,22 per inwoner per kern per
jaar aangevuld met een vaste maximale subsidie van € 227,-.

-

Bijdrage aan het officiële ochtendgedeelte tijdens de gezamenlijke viering op Koninginnedag.

-

De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de grootte van de kern waarvoor de activiteit
georganiseerd wordt. Daarbij zijn de subsidies berekend naar een bedrag per inwoner.

-

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor Mariahout, omdat een aantal vaste kosten niet
inwonersafhankelijk is en net zo hoog als in de overige kernen. Mariahout krijgt hiervoor
een vaste basissubsidie van € 194,-.
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Berekening basissubsidie per kern ten behoeve van de Koninginnedagviering
Oranjecomité Beek en Donk
Bedrag per inwoner: € 0,22 x 9.800 =

€ 2.156,-

Vaste bijdrage van
Totaal Oranjecomité Beek en Donk =

€ 227,€ 2.383,-

Activiteiten Koninginnedag Aarle-Rixtel
Bedrag per inwoner: € 0,22 x 5.700 =

€ 1.481-

Vaste bijdrage van
Totaal Activiteiten Koninginnedag Aarle-Rixtel =

€ 227,€ 1.708

Oranjecomité Lieshout
Bedrag per inwoner: € 0,22 x 4.400 =

€ 968,-

Vaste bijdrage van
Totaal Oranjecomité Lieshout

€ 227,€ 1.195,-

Oranjecomité Mariahout
Bedrag per inwoner: € 0,22 x 1.900 =

€ 418,-

Vaste basissubsidie voor Mariahout

€ 194,-

Vaste bijdrage van

€ 227,-

Totaal Oranjecomité Mariahout

€ 839,-

Totaal Oranjecomité’s
4.

€ 6.125,-

Sinterklaas

Sinterklaas is net als Koninginnedag een jaarlijks terugkerende ‘volksfeest' welke niet uit de samenleving is weg te denken. Wij vinden het dan ook belangrijk om de intocht van Sinterklaas in
de kernen te subsidiëren.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie voor de intocht van Sinterklaas van € 0,13 per inwoner per kern.

-

De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan de grootte van de kern waarvoor de activiteit
georganiseerd wordt. Daarbij zijn de subsidies berekend naar een bedrag per inwoner.

-

Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor Mariahout, omdat een aantal vaste kosten niet
inwonersafhankelijk is en net zo hoog als in de overige kernen. Mariahout krijgt hiervoor
een vast basissubsidie van € 194,-.

Berekening basissubsidie per kern ten behoeve van de Sinterklaasviering
Sint Nicolaaswerkgroep Beek en Donk
Bedrag per inwoner: € 0,13 x 9.800 =

€ 1.274,-

Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel
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Bedrag per inwoner: € 0,13 x 5.700 =

€ 741,-

Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout
Bedrag per inwoner: € 0,13 x 4.400 =

€ 572,-
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Werkgroep Sint Nicolaasintocht Mariahout
-

Bedrag per inwoner: € 0,13 x 1.900 =

€ 247,-

-

Vaste basissubsidie voor Mariahout

€ 194,€ 441,-

Totaal Sint Nicolaasviering
5.

€ 3.028,-

Gilden

Het gilde speelt in het openbare leven een belangrijke rol. Enkele malen per jaar geven de gildes in het openbaar acte de présence bij onder andere festiviteiten en jubilea. Met name voor
deze publieksfunctie willen wij subsidie beschikbaar stellen.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie is € 112,50 per publiek optreden, met een maximum van twee optredens
per jaar.

Berekening basissubsidie per gilde
Sint Antoniusgilde, Beek en Donk
twee publieke optredens / presentaties per jaar x € 112,50 =

225,-

Sint Leonardusgilde, Beek en Donk
twee publieke optredens / presentaties per jaar x € 112,50 =

225,-

OLV Gilde Aarle-Rixtel
twee publieke optredens / presentaties per jaar x € 112,50 =

225,-

Gilde St. Margaretha, Aarle-Rixtel
twee publieke optredens / presentaties per jaar x € 112,50 =

225,-

St. Servatiusgilde, Lieshout
twee publieke optredens / presentaties per jaar x € 112,50 =
Totaal Gilden

6.

225,€ 1.125,-

Stichting Dialectenfestival

Deze stichting stelt zich ten doel: het stimuleren, propageren en zo mogelijk behouden van het
gebruik van het Brabants dialect in zijn algemeenheid. Eens in de 2 jaren wordt een groot festival georganiseerd (voorstelling voor het publiek).
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie is € 1.144,- per jaar voor het 2-jaarlijks evenement.
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TABEL 4. BEREKENING BASISSUBSIDIE CLUSTER 3
Organisatie
Heemkundekring De Lange Vonder
Heemkundekring 't Hof van Liessent
Heemkundekring Barthold van Heessel

Kern

Geraamde subsidie 2012

Beek en Donk

5.550

Lieshout

5.550

Aarle-Rixtel

Totaal heemkundekringen
Stichting Teugelders van Ganzendonck
Carnavalsvereniging De Raopers
Stichting Organisatie Carnaval Ganzengat
Carnavalsvereniging De Heikneuters

Beek en Donk

Stichting Oranjecomité Lieshout
Organisatie Koninginnedag Aarle-Rixtel
Oranjecomité Mariahout

484

Aarle-Rixtel

627

Mariahout

403
2.592

Beek en Donk

2.383

Lieshout

1.195

Aarle-Rixtel

1.708

Mariahout

Totaal Koninginnedag
Sint Nicolaaswerkgroep Beek en Donk
Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel
Sint Nicolaascomité Mariahout

1.078

Lieshout

Totaal carnavalsverenigingen
Oranjecomité Beek en Donk

5.550
16.650

839
6.125

Beek en Donk

1.274

Lieshout

572

Aarle-Rixtel

741

Mariahout

441

Totaal intocht Sinterklaas

3.028

St. Antoniusgilde

Beek en Donk

225

St. Leonardusgilde

Beek en Donk

225

Onze Lieve Vrouwe Gilde

Aarle-Rixtel

225

Gilde St. Margaretha

Aarle-Rixtel

225

Lieshout

225

St. Servatiusgilde
Totaal Gilden
Stichting Dialectenfestival Laarbeek
TOTAAL CLUSTER 3

1.125
Lieshout

1.144
€ 30.664
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Cluster 4

Preventie en Zorg

Doel subsidiëren
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) maakt de gemeente verantwoordelijk voor diverse onderdelen die tot het cluster zorg gerekend worden. Het gaat hier om de volgende taken:
-

het treffen van voorzieningen die burgers in staat stellen zelfstandig te functioneren (prestatieveld 6);

-

het treffen van voorzieningen die burgers in staat stellen deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer (prestatieveld 5);

-

het bieden van gerichte ondersteuning aan jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun
ouders/verzorgers – met opvoed- of opgroeiproblemen (prestatieveld 2);

-

het geven van informatie en advies over voorzieningen die op het terrein van de maatschappelijke ondersteuning worden aangeboden (prestatieveld 3);

-

het bieden van maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg (waartoe
ook de aanpak van huiselijk geweld behoort) en verslavingszorg (prestatieveld 7-8-9).

De Wet publieke gezondheid draagt de gemeente op om beleid vast te stellen waarin aangegeven wordt hoe uitvoering wordt gegeven aan:
-

samenhang tussen collectieve preventie en curatieve gezondheidszorg en de Geneeskundige
Hulp bij Ongevallen en Rampen

-

epidemiologisch inzicht/analyse

-

bewaken van gezondheidsaspecten binnen in bestuurlijke beslissingen (facetbeleid)

-

preventieprogramma’s en gezondheidsbevordering

-

medische milieukunde

-

technische hygiënezorg

-

psychosociale hulp bij rampen

-

infectieziektebestrijding

-

integrale jeugdgezondheidszorg dat verder uitgewerkt is in het Basistakenpakket JGZ.

Wat valt er onder dit cluster
In dit cluster zijn activiteiten ondergebracht die zich richten op de preventieve zorg voor de inwoners van de gemeente waarvoor de gemeente (mede-) verantwoordelijkheid draagt.
Tot dit cluster behoren:
-

collectieve activiteiten die erop zijn gericht dat (jeugdige) inwoners van Laarbeek lichamelijk
en geestelijk gezond blijven, ziekten voorkomen worden en gevolgen van ziekte(n) beperkt
worden;

-

activiteiten die erop gericht zijn dat inwoners met een ondersteuningvraag, informatie, advies en begeleiding krijgen;

-

activiteiten die erop gericht zijn afstemming te realiseren tussen de preventieve activiteiten
en curatieve activiteiten;

-

activiteiten die erop gericht zijn dat inwoners met een beperking (weer) zelfstandig kunnen
functioneren;
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-

activiteiten die erop gericht zijn dat inwoners met een beperking (weer) kunnen deelnemen
aan het maatschappelijk verkeer;

-

activiteiten op het terrein van de ambulante verslavingszorg. Deze worden in regionaal verband afgenomen;

-

vangnetactiviteiten. Deze worden in regionaal verband afgenomen;
activiteiten waarbij het geven van cursussen en opleidingen gericht op het verlenen van
eerste hulp bij ongelukken en ongevallen een belangrijk onderdeel uitmaken.

Indeling in subclusters
Omdat de activiteiten in dit cluster zeer uiteenlopend zijn van aard, waar het gaat om professionaliteit, versus vrijwilligheid en daardoor de financiële bijdragen sterk uiteenlopen, onderscheiden we drie subclusters:
A.

De professionele zorg, dat wil zeggen alleen beroepsmatig uitgevoerde zorg.

B.

De zorg uitgevoerd door zowel professionele als vrijwillige krachten.

C.

Vrijwilligersactiviteiten.

Subsidieverplichtingen voor dit cluster
Organisaties in dit cluster kunnen voor subsidie in aanmerking komen, indien:
-

hun doelstelling gericht is op het organiseren en uitvoeren van activiteiten, die onder andere
bedoeld zijn voor inwoners van de gemeente Laarbeek;

-

zij jaarlijks (bij een subsidie hoger dan € 2.000,-) voor 1 april in het jaar daaropvolgend inhoudelijk en financieel verslag af te leggen aan het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur kan waar nodig aan de subsidie nadere voorwaarden verbinden en zo nodig van de genoemde voorwaarden ontheffing verlenen.
De subsidiegrondslagen
Bovenstaand beleid wordt vertaald in de volgende grondslagen:
A.

Professionele zorg

1.

Centrum Jeugd en Gezin (*)

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)
De gemeente heeft de regie over de vormgeving van een CJG. Een CJG heeft vijf basisfuncties.
De eerste is informatie en advies bieden. De tweede is de signalerende functie, om jongeren en
gezinnen met risico’s en problemen in beeld te brengen. Als derde biedt het CJG hulp aan gezinnen om problemen te voorkomen. De vierde is licht pedagogische hulp bieden en als vijfde is er
de coördinerende functie volgens het principe ‘één gezin, één plan’. Oftewel: als meer leden van
één gezin hulp nodig hebben, moet de zorg op elkaar afgestemd zijn. De gemeente Laarbeek
‘bouwt’ gefaseerd aan een CJG en is gestart met het vormgeven van een netwerkorganisatie
onder regie van een coördinator. Deze coördinator levert inhoudelijk en organisatorisch een bijdrage aan de versterking van zorgstructuur in Laarbeek. Met het oog op de Transitie Jeugdzorg
wordt deze lokale zorgstructuur het fundament van de zorg voor jeugdigen in Laarbeek.
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In Laarbeek worden diverse activiteiten gesubsidieerd die tot de basisfuncties van het CJG behoren: de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar, schoolmaatschappelijk
werk basisonderwijs, schoolmaatschappelijk voorgezet onderwijs, opvoedingsondersteuning en
de gespecialiseerde thuisbegeleiding voor ontregelde gezinnen.
Subsidiegrondslagen
Coördinatiefunctie CJG


De coördinator zorgt voor inhoudelijke en organisatorische afstemming in de lokale netwerken en op casusniveau en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de versterking van
de zorgstructuur in Laarbeek.



Op deze activiteit is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.



Maximale subsidie is € 73.767,-

Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar


Elk kind uit Laarbeek in de leeftijd 0-4 jaar krijgt de wettelijke basiszorg geleverd.



Maximale subsidie voor het uniform pakket van € 276.688,-



Maximale subsidie voor extra taken van € 14.643,-

Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar
-

Elk kind uit Laarbeek in de leeftijd 4-19 jaar krijgt de wettelijke basiszorg geleverd. De JGZ
4-19 jaar maakt deelt uit van het gezamenlijk takenpakket van de GGD Brabant Zuidoost.

-

Op de GGD is een gemeenschappelijke regeling van toepassing.

Schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs/voortgezet onderwijs


Binnen de vindplaats onderwijs wordt uitvoering gegeven aan de vijf gemeentelijke functies
(informatie en advies, signalering, topleiding naar hulp, bieden van licht pedagogische hulp
en coördinatie).



Op schoolmaatschappelijk werk basisonderwijs is de beleidsgestuurde contractfinanciering
van toepassing.



Maximale bijdrage voor schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs van € 6.442,-

Weerbaarheidstraining (Marietje Kessels)


Alle kinderen uit groep 8 van het basisonderwijs krijgen een weerbaarheidstraining.



Maximale subsidie is € 25.000,-

Opvoedingsondersteuning
-

Ouders en verzorgers met een opvoedvraag krijgen informatie, advies en/of ondersteuning.

-

Maximale subsidie is € 9.838,-

Gespecialiseerde thuisbegeleiding
-

Ontregelde gezinnen uit Laarbeek krijgen indien noodzakelijk geacht gespecialiseerd thuis-

-

Maximale subsidie is € 16.000,-.

begeleiding.
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Jeugdpreventieprogramma
-

Het Jeugd Preventie Programma voorziet in een preventief en deels curatief aanbod aan
jongeren die met politie in aanraking zijn gekomen.



2.

Maximale subsidie is € 14.153,-.

Openbare gezondheidszorg (OGZ)

De gemeente Laarbeek heeft een belangrijke taak op het terrein van de openbare gezondheidszorg. De openbare gezondheidszorg richt zich op gezonde mensen - soms risicogroepen - ter
voorkoming van ziekten of ter voorkoming dat ziekten verergeren en de kwaliteit van leven
daardoor afneemt.
A.

Openbare basisgezondheidszorg (*)

Samen met 20 andere gemeenten uit de regio houdt de gemeente Laarbeek middels een gemeenschappelijke regeling de GGD Brabant Zuidoost in stand. Gezamenlijk wordt bepaald welke
kerntaken de GGD uitvoert op het terrein van de gezondheidsbevordering, de jeugdgezondheidszorg (zie ook CJG), de algemene gezondheidszorg en ambulancehulpverlening.
Subsidiegrondslag
-

In het belang van alle burgers uit Laarbeek wordt door de GGD Brabant Zuidoost uitvoering
gegeven aan de kerntaken op het terrein van de openbare gezondheidszorg.

-

Op de GGD is een gemeenschappelijke regeling van toepassing.

-

Maximale gemeentelijke bijdrage € 352.642,-

B.

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

In de Peelregio geeft de centrumgemeente Helmond (mede namens de regiogemeenten Asten,
Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) uitvoering geeft aan de taken binnen de prestatievelden 7,8 en 9 uit de Wmo. Deze taken richten zich specifiek op burgers uit de regio met een
meervoudige complexe problematiek. Hiertoe behoren ook mensen die zelfstandig wonen, maar
door een combinatie van problemen het risico lopen dakloos te worden Gemeente Helmond
treedt op als subsidiecoördinator op.
Subsidiegrondslag


Risicogroepen op het terrein van de OGGZ worden preventief benaderd.



In een bestuursovereenkomst 2012-2015 tussen de gemeenten in de Peelregio worden afspraken gemaakt over de doelmatige en doeltreffende inzet van het beschikbare budget.



Maximale subsidie is € 11.886,-

3.

Maatschappelijke Werk (*)

Op grond van de Wmo dient de gemeente te zorgen voor de instandhouding van de functie
maatschappelijk werk. Belangrijkste activiteit van het maatschappelijk werk is de psychosociale
hulpverlening dat bestaat uit het vroegtijdig signaleren, informeren en adviseren, begeleiden en
doorverwijzen, waarbij zo nodig wordt samengewerkt met andere instellingen werkzaam op dit
terrein. Aandachtspunt is ook de afstemming met vormen van informele dienstverlening.
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De activiteiten van het maatschappelijk werk worden als basisvoorziening aangemerkt en zijn
gericht op het bevorderen van de bestaanszekerheid, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid
van burgers. Het gaat om activiteiten gericht op:
-

burgers, die onvoldoende in staat zijn zich in de samenleving staande te houden, te helpen
hun eigen mogelijkheden in deze te vergroten en zo nodig te begeleiden en/of te ondersteunen. In de uitvoering van deze taken dient het maatschappelijk werk aandacht te
schenken aan zowel materiële als immateriële aspecten van het leven en de verwevenheid
van al deze aspecten in de problemen die mensen ervaren;

-

het signaleren van terugkerende risico's voor kwetsbare burgers en samen met de opdrachtgever beleid ontwikkelen op het vlak van zorg en welzijn.

Subsidiegrondslag
-

Burgers met psychosociale problematiek worden vroegtijdig gesignaleerd en geholpen.

-

Op deze activiteit is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie is € 311.985,-

4.

Crisisdienst

In het kader van de crisisaanpak houden gemeenten in de Peelregio gezamenlijk een crisisdienst
in stand. De crisisdienst is een hulpdienst die buiten kantooruren gebeld kan worden in geval
van een crisis, zoals zware verkeersongevallen, onhoudbare relatieproblemen of ernstige geweldsmisdrijven. De crisisdienst overbrugt dan het tijdstip van de crisis, bijvoorbeeld midden in
de nacht of in het weekend, en het moment waarop de organisaties voor zorg en welzijn weer
bereikbaar zijn en heeft als doel de crisis te stabiliseren en verdere escalatie te voorkomen.
Subsidiegrondslag
-

24-uursbereikbaarheid crisisdienst.

-

Op deze activiteit is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie is € 2.548,-

5.

Toezicht Kinderopvang

De Wet kinderopvang maakt gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op en handhaving
van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen. Jaarlijks maakt de gemeente met de
wettelijke toezichthouder (GGD) afspraken over de wijze waarop het toezicht op een verantwoorde wijze kan geschieden.
Subsidiegrondslag


Inspecties kinderopvanglocaties.



Maximale subsidie is € 28.000,-.
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6.

Aanpak huiselijk geweld

Prestatieveld 8 uit de Wmo maakt gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk
geweld. In dit kader houden gemeenten in de Peelregio gezamenlijk een meldpunt huiselijk geweld in stand, van waaruit meldingen integraal worden opgepakt en uitgezet. De integrale aanpak moet er toe leiden dat betrokkenen van huiselijk geweld op een normale manier kunnen
participeren en dat het aantal recidieven van huiselijk geweld neemt af.
Subsidiegrondslag


Meldingen huiselijk geweld.



Maximale subsidie is € 17.000,-.

B.

Activiteiten door zowel professionele als vrijwillige krachten uitgevoerd

1.

Maaltijdvoorziening (*)

Het verstrekken van maaltijden kan ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen
wonen (preventief) en heeft daarnaast ook als doel om ontmoeting tussen mensen te stimuleren
(en vereenzaming tegen te gaan). De voorziening is ook toegankelijk voor mensen die een handicap hebben en zelf niet in staat zijn om te zorgen voor de warme maaltijd. Voor beide groepen
geldt dat zij tijdelijk / permanent niet in staat zijn om zelf voor de warme maaltijd te zorgen.
Laarbeek kent diverse vormen van een maaltijdvoorziening, mensen onder een bepaald inkomen, krijgen een korting.
Subsidiegrondslag


Personen die daarvoor geïndiceerd zijn, kunnen gebruik maken van een maaltijdvoorziening.



Op de coördinatie maaltijdvoorziening is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.



Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van deelnemers.



Maximale bijdrage per maaltijd is € 2,50.



Maximale subsidie is € 40.500,-

2.

Informele Zorg

Door diverse demografische ontwikkelingen neemt de vraag naar professionele zorg toe. Zonder
informele zorg (mantelzorg, zelfhulp, vrijwillige hulp en aandacht voor je naasten) zouden nog
meer mensen een beroep moeten doen op individuele voorzieningen en professionele zorg.
Daarom is het van belang deze vorm van informele zorg te ondersteunen en te faciliteren. Ondersteuning van mantelzorgers is daarbinnen een belangrijke activiteit. Bij mantelzorg gaat het
om de zorg voor een hulpbehoevende naaste. De ondersteuning van mantelzorgers is een taak
voor de gemeente.
Subsidiegrondslag


Informele zorgvormen worden gefaciliteerd en ondersteund.



Maximale subsidie voor zelfhulp is € 3.228,-



Op mantelzorgondersteuning is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.
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3.

Maximale subsidie is € 32.220,Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

Met lokaal gezondheidsbeleid streeft de gemeente Laarbeek naar ‘het behoud en het bevorderen
van het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van alle inwoners van Laarbeek. Dit door
maatregelen te treffen op het terrein van de sociale en fysieke omgeving, leefstijl en maatschappelijke ondersteuning. Hierbij wordt uitdrukkelijk rekening gehouden met de betekenis van
deze maatregelen voor mensen met een beperking’. Het lokaal gezondheidsbeleid heeft veel
raakvlakken met andere beleidsthema, zoals gezinsproblematiek, sociale samenhang en informele zorg. Specifieke aandacht gaat uit naar het terugdringen van een ongezonde leefstijl.
Subsidiegrondslag


Initiatieven die een structurele bijdrage leveren aan het welbevinden van inwoners uit



Maximale subsidie voor deze activiteit is € 31.295,-

Laarbeek.

4.

Slimme Zorg

Eenvoudige technische toepassingen bij mensen thuis kunnen ervoor zorgen dat mensen zich
veiliger voelen en langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Als gevolg van de vergrijzing
en het dreigende tekort aan verzorgend en verpleegkundig personeel worden dergelijke toepassingen steeds belangrijker. Tot nu tot is de insteek om dit kleinschalig te starten en langzaam
uit te breiden naar een grotere doelgroep. Het ondersteuningsaanbod dient laagdrempelig te zijn
en aanvullend op de zorg en ondersteuning die geleverd wordt vanuit de Awbz, Zorgverzekeringswet en de individuele ondersteuning vanuit de Wmo.
Subsidiegrondslag


Senioren met een ondersteuningvraag kunnen gebruik maken van een pakket van technisch ondersteuningsmogelijkheden



Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van deelnemers.



Op deze activiteit is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.



Maximale subsidie is € 4.088,-

5.

Slachtofferhulp

De doelstelling van dit bureau is hulp verlenen aan mensen die het slachtoffer zijn geworden
van een misdrijf of een verkeersongeval. De hulpverlening aan deze slachtoffers is zo specifiek
dat de diensten van reeds gevestigde hulpverleningsinstanties hierop niet zijn afgestemd.
Slachtofferhulp kan zonder tussenkomst van andere instellingen plaatsvinden, direct en dichtbij
het slachtoffer. Wel vindt er eventueel een doorverwijzing plaats naar andere instellingen. Vaak
blijkt een gang naar de reguliere hulpverlening niet meer nodig. In regionaal verband (gewest
Helmond en Eindhoven) zijn afspraken gemaakt over de subsidiëring van het bureau.
Financiering van de stichting gebeurt deels door het rijk en deels door de gemeente.
Subsidiegrondslag

40/63



Slachtofferhulp



Maximale subsidie is € 4.570,-

6.

Telefonische hulpverlening (regionaal)

Telefonische hulpverlening heeft als doel inwoners van de regio in de vorm van advies, informatie en/of een persoonlijk gesprek te ondersteunen. De bellers kunnen anoniem blijven. Het betreft een 24-uur-dienst die wordt bemand door vrijwilligers. Enkele beroepskrachten zijn beschikbaar voor training en begeleiding van de vrijwilligers en voor de coördinatie van de dienst
en de administratie. Financiering van de stichting gebeurt deels door het rijk en deels door de
gemeente.
Subsidiegrondslag


24-uurs bereikbaarheid van telefonische hulp aan inwoners uit de regio.



Maximale subsidie is € 246,-.

C.

Activiteiten door vrijwilligers in de zorg

1.

E.H.B.O.-vereniging

De E.H.B.O.-verenigingen dragen primair zorg voor cursussen op gebied van reanimatie en verbandleer. Door het bieden van cursussen is er in zekere mate sprake van gezondheidsbewustwording bij de deelnemers van de cursus. Voorts zorgt de cursus ervoor dat de deelnemers in
staat zijn eerste hulp te verlenen bij ongelukken.
Subsidiegrondslag
-

Cursusaanbod voor inwoners.

-

Maximale subsidie is € 4,50 per lid aangevuld met een subsidie van € 110,- per cursus tot
een maximum van vijf cursussen per jaar.

Berekening basissubsidie per vereniging
EHBO-vereniging Beek en Donk
5 cursussen x € 110,- =

€ 550,-

182 leden x € 4,50 =

€ 819,-

Totaal:

€ 1.369,-

EHBO-vereniging Lieshout
5 cursussen x € 110,- =

€ 550,-

71 leden x € 4,50 =

€ 319,50

Totaal (afgerond):

€ 870,-

EHBO-vereniging Aarle-Rixtel
5 cursussen x € 110,- =

€ 550,-

53 leden x € 4,50 =

€ 238,50

Totaal (afgerond):

€ 789,-
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TABEL 5. BEREKENING BASISSUBSIDIE, CLUSTER 4
Activiteit

Geraamde subsidie 2012

Subcluster A
Centrum Jeugd en Gezin (exclusief JGZ 4-19 jaar)*

436.531

Openbare basisgezondheidszorg*

364.528

Maatschappelijk werk*

311.985

Crisisdienst*

2.548

Toezicht kinderopvang

28.000

Aanpak huiselijk geweld*

17.000

Totaal subcluster A:

1.160.592

Subcluster B:
Maaltijdvoorziening*

40.500

Informele zorg

35.448

Uitvoering lokaal gezondheidsbeleid

31.295

Slimme zorg

4.088

Slachtofferhulp

4.570

Telefonische hulpdienst
totaal subcluster B:

246
116.147

Subcluster C:
EHBO vereniging Beek en Donk

1.369

EHBO vereniging Lieshout

870

EHBO vereniging Aarle-Rixtel

789

totaal subcluster C:

3.028

TOTAAL CLUSTER 4

1.279.767

(*) Op deze organisaties is per 2012 een bezuinigingsopdracht van toepassing. Het genoemde
subsidiebedrag is exclusief de bezuinigingen.
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Cluster 5 Welzijn

Doel subsidiëren
Subsidiëring van welzijnsactiviteiten levert een substantiële bijdrage aan de maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid van individuele burgers en groepen burgers. De gemeente ziet
het als haar verantwoordelijkheid mee te investeren in de vitale kern en in het stimuleren van
de kracht die daarin zit: betrokken burgers die iets voor elkaar en voor de samenleving willen
doen. Leefbaarheid en sociale samenhang komen terug in prestatieveld 1 van de Wmo.
Prioriteit wordt hierbij gegeven aan activiteiten, die een bijdrage leveren aan:
-

de bevordering van bestaanszekerheid;

-

de bevordering van zelfredzaamheid en zelfstandigheid;

-

de bevordering van gemeenschapszin en integratie in maatschappelijke en sociale verbanden.

Vraaggerichte ondersteuning van en door vrijwilligers is een essentieel onderdeel van dit cluster,
omdat zij verreweg het grootste aandeel leveren in de uitvoering van bovengenoemde activiteiten.
Als het vrijwilligersaanbod, met name voor wat betreft deskundigheid tekort schiet, wordt
vraaggerichte ondersteuning van een professionele organisatie ingezet.
Voor sociaal-culturele activiteiten, die grotendeels voor eigen plezier en ontspanning zijn, doen
wij een groter (financieel) beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.
De sociaal-culturele activiteiten dienen zoveel mogelijk plaats te vinden in de daarvoor ter beschikking staande gemeenschapshuizen en jongerencentra. Jongerencentra zien we als basisaccommodatie. Gebruikmaking van deze ruimten bevordert voor een aantal groepen het proces
van integratie en participatie in de samenleving.
Bevorderen toegankelijkheid tot activiteiten
De gemeente vindt het belangrijk dat activiteiten toegankelijk zijn voor alle inwoners van gemeente Laarbeek, dus ook voor jeugdigen en volwassenen met een beperking. Indien een organisatie zich hier extra voor inzet, kan zij in aanmerking komen voor subsidie.

Wat valt er onder dit cluster
In dit cluster is een aantal sociaal-culturele activiteiten samengebracht.
-

Het kan daarbij gaan om sociaal-culturele activiteiten voor en door verschillende doelgroepen in alle leeftijdscategorieën.

-

Tevens zijn in dit cluster de gemeenschapshuizen vermeld,vanwege hun faciliterende functie
in dit sociale domein.
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Subsidieverplichtingen voor dit cluster
Organisaties en instellingen in dit cluster komen voor subsidie in aanmerking, indien:
-

Hun doelstelling gericht is op het organiseren en uitvoeren van activiteiten, die gericht zijn
op inwoners van de gemeente Laarbeek;

-

Zij jaarlijks (bij een subsidie hoger dan € 2.000,-) voor 1 april in het daaropvolgend jaar,
middels een inhoudelijk en financieel (jaar)verslag verantwoording afleggen aan het gemeentebestuur over de besteding van de hun ter beschikking gestelde subsidie.

De subsidiegrondslagen
Bovenstaand beleid wordt vertaald in de volgende subsidiegrondslagen.
A.

Welzijnswerk algemeen (*)

Het algemene welzijnswerk heeft tot doel het bevorderen van de leefbaarheid in de gemeente
door middel van de volgende kerntaken:
-

het signaleren van knelpunten in de samenleving;

-

vraaggericht agogische dienstverlening (activeren, motiveren en ondersteunen van instellingen, groepen en personen in het aanpakken en verbeteren van knelpunten);

-

ondersteunen en/of stimuleren en faciliteren van activiteiten en projecten.

De genoemde activiteiten worden aangemerkt als een basisvoorziening.
Subsidiegrondslag
-

Op deze activiteiten is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie voor het welzijnswerk is € 319.242,-

B.

Ouderenwerk (*)

Langer thuis wonen in de eigen vertrouwde omgeving, in goede gezondheid, wordt ook in
Laarbeek nagestreefd. Langer thuis wonen vraagt ondersteuning op diverse leefgebieden:
enerzijds gaat het om ondersteuning die zich richt op de huisvesting, anderzijds gaat het
om ondersteuning bij de organisatie van het huishouden, dagbesteding en de eigen verzorging. Door allerlei ontwikkelingen neemt de druk op de professionele dienstverlening/zorg
toe en wordt de behoefte aan informele dienstverlening (zoals vrijwillige zorg) groter. De
gemeente vindt het belangrijk om senioren te activeren tot en faciliteren bij het bieden van
informele dienstverlening, omdat dit in een belangrijke behoefte voorziet onder senioren,
maar juist ook onder andere doelgroepen. Dit bevordert de participatie van de doelgroep
senioren in zijn geheel.
Subsidiegrondslag


Vraaggestuurd ondersteuningsaanbod dat mede door de inzet van vrijwilligers tot stand
komt en eraan bijdraagt dat senioren langer zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving.



Maximale subsidie voor activiteiten in het kader van Ouderen- en handicapproof is
€ 10.307,-



Op de professionele ondersteuning van het ouderenwerk en de uitvoering van het ouderwerk is beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.
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C.

Maximale subsidie voor het ouderenwerk is € 70.711,Activiteiten voor en door jeugd (*)

De gemeente subsidieert de uitvoering van sociaal-culturele activiteiten voor en door jeugd vanuit de volgende oogpunten:
-

stimuleren van activiteiten in een zo vroeg mogelijk stadium waardoor wordt bevorderd dat
zij een zelfstandige positie in de maatschappij kunnen innemen;

-

het laten kennismaken van de jeugd met aan de leeftijd en de situatie aangepaste mogelijkheden tot spel, creatieve en culturele activiteiten verdient de ondersteuning van de lokale
overheid.

1.

Open jeugd- en jongerenwerk

Voor het open jeugd- en jongerenwerk is geen lidmaatschap vereist. De organisatie kent daardoor geen leden. Wel is sprake van bezoekers. Activiteiten van het open jeugd- en jongerenwerk
zijn vrij toegankelijk, dus laagdrempelig. Voor bepaalde activiteiten kan een eigen bijdrage gevraagd worden.
Onder het open jeugd- en jongerenwerk vallen momenteel: Kinderhandenarbeid ‘Jeugdhonk De
Bezemsteel’, Hiep Hoi Kindervakantiewerk Beek en Donk, Kindervakantiewerk Lieshout, Kindervakantiewerk Mariahout, Jeugdinitiatiefgroep Aarle-Rixtel, Tienerwerk Beek en Donk, &RG, Tienerwerk Lieshout, Roefelcomité, Tienerwerk Cendra en Tienerwerk See You.
Subsidiegrondslag
-

Op deze activiteiten is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie voor het jeugd- en jongerenwerk is € 24.418,-

2.

Georganiseerd (identiteitsgebonden) jeugd- en jongerenwerk

De activiteiten van het georganiseerd jeugd- en jongerenwerk zijn gekoppeld aan leden welke
een vaste bijdrage voor het lidmaatschap (contributie) per jaar dienen te voldoen. De activiteiten zijn vaak zonder lidmaatschap niet vrij toegankelijk. Kenmerk is eveneens, dat (meestal)
sprake is van een koepelorganisatie.
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie voor wekelijkse activiteiten van € 41,25 per lid per jaar, tenminste 40 weken
per jaar.
Berekening
Yammas
89 leden x € 41,25 = 3.671,25
Totaal (afgerond):

€ 3.671,-

Scouting St. Willibrordus, Beek en Donk
99 leden x € 41,25 = € 4083,75
Totaal (afgerond):

€ 4.084,-
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Stichting Scouting Aarle-Rixtel
92 leden x € 41,25 = € 3.795,Totaal:

€ 3.795,-

Scouting Lieshout-Mariahout
58 leden x € 41,25 = € 2.392,50
Totaal (afgerond):

€ 2.393,-

3. Preventieactiviteiten (Stichting Halt Oost-Brabant)
Deze activiteiten hebben als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verminderen en zo mogelijk voorkomen van jeugdcriminaliteit voor de doelgroep 12-18 jarigen. Deze doelstelling
wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende taken:
1.

Advies geven aan scholen, gemeenten en maatschappelijke instellingen;

2.

Opzetten en deelnemen aan preventie en voorlichtingsprojecten.

3.

Specifiek is er behoefte aan algemene preventieactiviteiten voor groep 8 en preventieactiviteiten in het kader van vuurwerk.

Subsidiegrondslag
Maximale subsidie voor deze activiteiten is een bedrag van € 0,34 per inwoner.
Berekening
21.800 inwoners x € 0,34 = € 7.412,Totaal:

D.

Sociaal-culturele activiteiten voor en door vrijwilligers

1.

Stichting HOWEKO (Hobby, Werk, Kontakt)

€ 7.412,-

De stichting HOWEKO is een activiteitencentrum voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en
sociale activering. De doelgroepen van de stichting zijn werkzoekenden, mensen met een arbeidsbeperking, ouderen en anderen, die buiten het arbeidsbestel zijn geplaatst. Via de activiteiten van HOWEKO blijven deze doelgroepen participeren aan het maatschappelijk leven, heeft
men een zinvolle dagbesteding en wordt vereenzaming tegengegaan.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie voor activiteiten van € 1.120,65 voor 40 weken per jaar, tot een maxi-

-

Maximale subsidie voor kaderondersteunende activiteiten van € 393,20 per vrijwilliger per

mum van 10 verschillende activiteiten per week;
jaar, met een maximum van 30 vrijwilligers.
Subsidieverplichting
-

Activiteiten kunnen nader worden aangeduid in een aan de beschikking gekoppelde uitwerkingsovereenkomst.
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2.

Minimaal 12 deelnemers per activiteit.
Bonden van Ouderen

De bonden van ouderen organiseren diverse sociaal-culturele activiteiten voor hun doelgroep
(voorlichting, cursussen, toneel, dans, excursie, biljart etc.).
Bovendien kan een bond activiteiten verrichten op het gebied van:
-

belangenbehartiging voor ouderen (voorlichting, informatie);

-

het aanbieden van ontmoetingsruimte.

Deze activiteiten zijn van belang omdat ze bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie, en
eenzaamheid helpen voorkomen. Hoeveel activiteiten een bond organiseert is mede afhankelijk
van het aantal leden van een bond. Hiermee wordt in de subsidiegrondslag rekening gehouden.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie is € 11,- per lid ouder dan 55 jaar.

-

Het aantal leden ouder dan 55 jaar wordt berekend over het gemiddeld aantal leden ouder
dan 55 jaar in de jaren 2009 en 2010.

Berekening
KBO Beek en Donk
769 leden x € 11,- = € 8.459,Totaal:

€ 8.459,-

KBO Lieshout
691 leden x € 11,- = € 7.601,Totaal:

€ 7.601,-

KBO Aarle-Rixtel
628 x €11,- = € 6.908,Totaal:

€ 6.908,-

KBO Mariahout
244 x € 11,- = € 2.684,Totaal:

3.

€ 2.684,-

De Zonnebloem

De activiteiten van De Zonnebloem zijn vooral gericht op ontspannende en recreatieve activiteiten en op het voorkomen van eenzaamheid van zieken en senioren. Doelstelling is het ondersteunen van de sociale contacten en het bieden van een vakantiemogelijkheid. Subsidie voor de
activiteiten is afhankelijk gesteld van het aantal inwoners per kern.
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie voor activiteiten van € 0,06 per inwoner per kern.
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Berekening
Zonnebloem Beek en Donk
9.800 inwoners x € 0,06 = € 588,Totaal:

€ 588,-

Zonnebloem Lieshout
4.400 inwoners x € 0,06 = € 264,Totaal:

€ 264,-

Zonnebloem Aarle-Rixtel
5.700 inwoners x € 0,06 = € 342,Totaal:

€ 342,-

Zonnebloem Mariahout
1.900 inwoners x € 0,06 = € 114,Totaal:
4.

€ 114,-

Seniorenraad

De seniorenraad is een platform dat de belangen van ouderen in Laarbeek representeert. Door
middel van regelmatig overleg met de gemeente streeft het platform ernaar dat deze belangen
hun vertaling vinden in gemeentelijk beleid.
De seniorenraad wordt ondersteund door SWOL.
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie is € 925,- per jaar.
E.

Activiteiten voor en door mensen met een functiebeperking

1.

Stichting ORO en MEE (*)

Stichting ORO en MEE zijn door ontvlechting gescheiden organisaties die diensten verlenen aan
mensen met een verstandelijke beperking in de regio Helmond. Een van activiteiten betreft het
aanbieden van vrije tijd- en vormingsactiviteiten aan de doelgroep. Voor financiering hiervan
zijn ORO en MEE grotendeels afhankelijk van eigen bijdragen van deelnemers en subsidies van
gemeenten.
Subsidiegrondslag
-

Activiteiten bieden mensen met een beperking ondersteuning bij de invulling van de vrije
tijd.

-

Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van de deelnemers.

-

Maximale subsidie is € 8.502,-
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2.

Gehandicaptenvereniging

Het aanbieden van activiteiten aan mensen met een beperking is van groot belang.
Daarmee blijft deze doelgroep participeren in de samenleving, worden sociale contacten versterkt en vereenzaming tegengegaan.
Subsidiegrondslag
-

Maximale subsidie is € 30,35 per lid per jaar aangevuld met een subsidie van € 571,- per
jaar.

Berekening
70 leden x € 30,35 = € 2.125
Totaal: € 2.125 + € 571,- =

3.

€ 2.696,-

Stichting tot Ontspanning voor Zorgenkinderen / KansPlus

KansPlus behartigt de belangen van ouders van kinderen met een verstandelijke beperking. Zij
organiseert verschillende activiteiten zoals kerstviering, excursies, voorlichting, vorming en bedevaart ten behoeve van de ouders.
KansPlus heeft in 1984 de Stichting tot Ontspanning voor Zorgenkinderen opgericht. Deze vereniging verzorgt activiteiten voor de kinderen zoals zwemmen, contactmiddagen, carnaval, Sinterklaasfeest en sport. Het gaat hier zuiver om recreatieve activiteiten.
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie is € 500,- per jaar.
4.

Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek

De activiteiten van het platform zijn gericht op de integratie en verbetering van (leef)situaties
van mensen met een beperking.
Subsidiegrondslag
Maximale subsidie is € 2.355,- per jaar.
F.

Gemeenschapshuizen (*)

Beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen is gericht op het behouden en versterken van
de sociale infrastructuur in elk van de kernen. Gemeenschapshuizen vervullen een centrale rol in
de kern door het bieden van faciliteiten en activiteiten in het kader van opvang, ontplooiing,
ontspanning en ontmoeting.
Subsidiegrondslag
-

Op deze activiteiten is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie € 224.662,-

G.

Professionele ondersteuning vrijwilligerswerk (*)
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Het doel is het ondersteunen en stimuleren van het totale vrijwilligerswerk in Laarbeek. Het betreft met name verenigingen en organisaties, die geen lokale-, provinciale- of landelijke professionele ondersteuning ontvangen.
Sinds de invoering van de Wmo is de ondersteuning een wettelijke taak voor de gemeente. De
professionele ondersteuning van het vrijwilligerswerk, middels het Steunpunt Vrijwilligerswerk
Laarbeek is een belangrijke voorwaarde om de ‘civil society’ inhoud en vorm te geven. Daarnaast heeft het steunpunt een taak in de waardering van vrijwilligers.
Subsidiegrondslag
-

Op deze activiteiten is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie is € 26.200,-.

H.

Ondersteuning burgerparticipatie

Burgerparticipatie draagt positief bij aan de mate waarin ‘vraag’ en ‘aanbod’ op elkaar afgestemd zijn. Binnen het aanbod wordt een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid van
mensen, het sociale netwerk en het informele circuit. Als gemeente vinden wij het belangrijk om
burgerparticipatie aan te jagen en te faciliteren. Burgerparticipatie kan op diverse niveaus
plaatsvinden in uiteenlopende vormen. Vandaar ook dat de ondersteuning van burgerparticipatie
maatwerk is. Op dit moment wordt de Wmo-Raad ondersteund, de jeugdgemeenteraad, de
dorpsraden en worden burgerinitiatieven (via de dorpsraden) ondersteund. Daarnaast zijn de
zogenaamde ‘dorpsondersteuners’ een belangrijke spil tussen vragen van burgers en een mogelijk antwoord.
Subsidiegrondslag
-

Burgerparticipatie wordt ondersteund, gefaciliteerd en aangejaagd.

-

Maximale subsidie voor de Wmo-Raad is € 3.140,-

-

Maximale subsidie voor dorpsraden is € 8.000,-

-

Maximale subsidie voor de jeugdgemeenteraad is € 2.754,-

-

Maximale subsidie voor de ondersteuning van burgerinitiatieven via de dorpsraden is

-

Op de dorpsondersteuning is de beleidsgestuurde contractfinanciering van toepassing.

-

Maximale subsidie voor de dorpsondersteuning is € 26.970,-. Daarnaast zal een deel van de

€ 19.500,-

subsidie voor het welzijnswerk algemeen ingezet worden voor de dorpsondersteuning.
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Uitwerking per activiteit
TABEL 6. BEREKENING BASISSUBSIDIE, CLUSTER 5
Organisatie/activiteit

Geraamde subsidie 2012

SUBCLUSTER A
Welzijnswerk algemeen*

319.242

SUBCLUSTER B
Ouderenwerk*

81.018

SUBCLUSTER C
Open jeugd- en jongerenwerk

24.418

Yammas

3.671

Stichting Scouting Aarle-Rixtel

3.795

Scouting St. Willibrordus, Beek en Donk

4.084

Scouting Lieshout-Mariahout

2.393

Preventieactiviteiten (Stichting Halt Oost-Brabant)

7.412

SUBCLUSTER D
Stichting HOWEKO

23.003

K.B.O. Beek en Donk

8.459

K.B.O. Lieshout

7.601

K.B.O. Aarle-Rixtel

6.908

K.B.O. Mariahout

2.684

Zonnebloem Beek en Donk

588

Zonnebloem Lieshout

264

Zonnebloem Mariahout

114

Zonnebloem Aarle-Rixtel

342

Seniorenraad

925

SUBCLUSTER E
Stichting ORO*

5.592

MEE Zuidoost-Brabant*

2.910

Gehandicaptenvereniging

2.696

Stichting tot Ontspanning voor Zorgenkinderen

500

KansPlus

500

Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek

2.355

SUBCLUSTER F
Stichting Gemeenschapshuizen Laarbeek*

224.662

SUBCLUSTER G
Professionele ondersteuning vrijwilligerswerk*
Ondersteuning burgerparticipatie
TOTAAL CLUSTER 5

26.200
60.364

822.700

(*) Op deze organisaties is per 2012 een bezuinigingsopdracht van toepassing. Het genoemde
subsidiebedrag is exclusief de bezuinigingen.
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Cluster 6

Educatie

Doel subsidiëren
Cursorische activiteiten gericht op het aanleren en behouden van (de elementaire) cognitieve en
sociale vaardigheden zijn van belang voor de zelfredzaamheid van de burger. Binnen het totale
aanbod aan cursorische activiteiten geven wij bij subsidiëring dan ook voorrang aan deze activiteiten boven expressieve of artistieke cursussen die vooral gericht zijn op zelfontplooiing.
Educatie is ook van belang voor het behoud van kansen op de arbeidsmarkt. Zo maken wij bijvoorbeeld jaarlijks met de regionale onderwijsinstellingen (ROC) afspraken over het gewenste
aanbod in het kader van de Wet Educatie Beroepsonderwijs.
In onze snel veranderende maatschappij wordt informatievoorziening ook steeds belangrijker.
De informatievoorziening moet op peil blijven en laagdrempelig toegankelijk zijn. Hier zien wij
o.a. voor het bibliotheekwerk een belangrijke taak weggelegd.
Ook vinden wij (cursorische) activiteiten ter bevordering van bewustwordingsprocessen en het
geven van voorlichting over de Derde Wereldproblematiek en over natuur en milieu van belang.
Dit ter bevordering van de solidariteit tussen mensen en de verantwoordelijkheid voor onze
leefomgeving.
Verder zijn in dit cluster voorschoolse voorzieningen opgenomen, die gericht zijn op de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Het subsidiëren van deze voorschoolse voorzieningen wordt van belang geacht om de doorgaande lijn tussen het peuterspeelzaalwerk en
het basisonderwijs te bevorderen.
Tenslotte vallen binnen dit cluster ook de onderwijsondersteunende activiteiten voor het basisonderwijs. Deze activiteiten zijn belangrijk om het basisonderwijs optimaal te laten functioneren
en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.
Wat valt er onder dit cluster
Onder dit cluster vallen activiteiten op het terrein van vormings- en ontwikkelingwerk die zich
richten op het in groepsverband bevorderen van cognitieve en sociale vaardigheden c.q. de persoonlijke ontplooiing.
Tot dit cluster behoren:
-

cursorische activiteiten met als doelstelling vorming en ontwikkeling en educatie aan volwassenen in het algemeen (niet specifiek en alleen voor bepaalde doelgroepen), voor zover
deze geen onderdeel uitmaken van een instelling in het kader van de onderwijswetgeving;

-

activiteiten die de kwaliteit van het basisonderwijs bevorderen;

-

activiteiten in het kader van de voorschoolse periode.
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Subsidieverplichtingen voor dit cluster
De activiteiten dienen zich te richten op de inwoners van de gemeente Laarbeek.
Aan de cursorische activiteiten, die voor groepen georganiseerd worden, dient door tenminste 8
cursisten te worden deelgenomen.
Organisaties dienen statutair in Laarbeek gevestigd te zijn, behalve die instellingen, die voor
meerdere gemeenten activiteiten uitvoeren.
De subsidiegrondslagen
1.

Natuureducatie

De activiteiten van de IVN leveren een belangrijke bijdrage aan de bewustmaking van de burgers voor de leefomgeving. Tevens levert zij een bijdrage aan het verspreiden van kennis over
de natuur. Dit in de vorm van het organiseren van natuurwandelingen, lezingen en tentoonstellingen.
Subsidiegrondslag
-

Maximale vaste subsidie is € 464,- per jaar.

-

€ 145,- per natuurwandeling of lezing of cursus (scholenwerk), tot een maximum van vier
per jaar.

Berekening
(4 x 145) + 464 = € 1.044,2.

Ontwikkelingssamenwerking

Stichting Platform Wereldhulp Laarbeek is een overkoepelende stichting, waar verschillen werkgroepen onder vallen. Bewustwordings- en voorlichtingsacties op dit terrein, mede ter bevordering van begrip en solidariteit tussen mensen, achten wij van belang.
Subsidiegrondslag
-

Voor coördinerende activiteiten een subsidie van € 523,- per jaar.

-

Voor voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten binnen de lokale gemeenschap, waarbij
werkgroepen gezamenlijk optreden: € 579,- per activiteit met een maximum van drie activiteiten per jaar.

-

Voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten van werkgroepen afzonderlijk: € 88,- per activiteit met een maximum van één activiteit per werkgroep per jaar en tot een maximum van
zes activiteiten per jaar.

Berekening
(3 x € 579,-) + (6 x € 88,-) + 523 = € 2.788,3.

Educatieve activiteiten

Voor scholing en deskundigheidsbevordering van het vrijwilligerswerk kan jaarlijks met een gerichte omschrijving een aanvraag worden ingediend voor educatieve activiteiten. Deze activiteiten dienen een educatief doel te hebben.
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Subsidiegrondslag
-

Jaarlijks in te dienen programma voor cursorische activiteiten of trainingen, dat uitgevoerd
wordt door een professionele organisatie of een gekwalificeerde professional.

4.

Het subsidieplafond is € 9.707,-.
Onderwijsbegeleiding

De verplichting voor gemeenten om een onderwijsbegeleidingsdienst in stand te houden is als
gevolg van een wetswijziging per 1 augustus 2006 vervallen. De doeluitkering die we als gemeente hiervoor ontvingen is overgeheveld naar de scholen. Als een overgangsregeling waren
de scholen gedurende de periode 1 augustus 2006 tot 1 januari 2008 verplicht voor 50% van
die doeluitkering te blijven besteden bij de dienst waarbij ze waren aangesloten.
Vanaf 1 januari 2008 zijn scholen vrij diensten in te kopen waar zij zelf willen. Bedoeling van de
wetgever was om over te gaan van een aanbodgestuurd financieringssysteem naar een vraaggestuurd financieringssysteem.
Naast de doeluitkering subsidieerde de gemeente eveneens voor een nagenoeg gelijk bedrag de
schoolbegeleidingsdienst 'Onderwijskundig Centrum Gewest Helmond' (OCGH). Dit op basis van
regionaal afgestemd beleid. Vanaf 1 augustus 2006 is de gemeente vrij dit budget naar eigen
inzicht aan te wenden. Gezien het belang van schoolbegeleiding voor de kwaliteit van het onderwijs houden we dit budget dan ook voor schoolbegeleiding beschikbaar. De Laarbeekse basisscholen kunnen nu jaarlijks een subsidie aanvragen voor schoolbegeleidingsactiviteiten. Bij de
verdeling van de budgetten over de scholen zal in eerste instantie worden uitgegaan van een
maximaal bedrag per leerling (totaal subsidiebudget gedeeld door het aantal basisschoolleerlingen op de laatst bekende officiële teldatum). Bij een resterend budget kunnen scholen aanvullende plannen en subsidieverzoeken indienen.
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor schoolbegeleiding dient voldaan te worden aan
de volgende voorwaarden:
-

activiteiten vallen binnen het begrippenkader 'schoolbegeleiding' en sluiten aan bij het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid;

-

het aanbod moet vraaggericht zijn;

-

er moet sprake zijn van cofinanciering (inzet middelen doeluitkering).

Subsidiegrondslag
-

Het te verstrekken subsidie zal nooit meer bedragen dan het voor dat jaar vastgestelde bedrag per leerling x het aantal leerlingen per 1 oktober daaraan voorafgaand.

5.

Het subsidieplafond is bijgesteld naar € 20.000,-.
Veilig Verkeer Nederland afdeling Lieshout/Mariahout

Deze plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een zelfstandige taak en is
aangesloten bij de landelijke VVN. Deze groep ontwikkelt activiteiten voor heel Laarbeek. Belangrijk aandachtspunt zijn de verkeersbrigadiers bij de Laarbeekse scholen.
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Hoewel wij van mening zijn dat deze activiteiten primair tot de verantwoordelijkheid van de
scholen en de ouders behoren, willen wij de bestaande subsidie voortzetten in de vorm van een
basissubsidie.
Subsidiegrondslag
Voor het organiseren van basisactiviteiten voor geheel Laarbeek ontvangt VVN een vast bedrag
per jaar van € 105,-.
6.

Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie (**)

De toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk dient zo groot mogelijk te zijn. Daarnaast is
het van belang dat kinderen in de voorschoolse leeftijd betere voorschoolse educatie in de kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen aangeboden (via de zogenaamde VVE-programma’s).
Kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand kunnen zo beter worden geholpen om die achterstand weg te werken waardoor zij vanaf de eerste schooldag niet achterlopen bij hun klasgenootjes. Peuterspeelzalen en kinderopvanginstellingen gaan hiervoor meer samenwerken. In
Laarbeek wordt dit verzorgd door één stichting, Stichting Peuterspeelzalen Spring.
Subsidiegrondslag
-

Toegankelijke voorschoolse voorzieningen die aan de wettelijke basiskwaliteitseisen voldoen.

-

Elk kind die dat nodig heeft, krijgt een voorschools educatief programma aangeboden.

-

Maximale subsidie van € 400,- per peuter (die niet onder de financieringssystematiek van
de Wet kinderopvang vallen).

-

Subsidieafspraken worden contractueel vastgelegd.

-

Maximale subsidie van Stichting Peuterspeelzalen Spring loopt terug van € 102.000 in 2012
naar een niveau van € 82.000 in 2014.

7. Bewegingsonderwijs
Gemeenten zijn wettelijk verplicht accommodatie(s) ter beschikking te stellen voor bewegingsonderwijs voor basisschoolleerlingen.
Subsidiegrondslag
Vastgestelde normen zijn:
-

1,5 uur bewegingsonderwijs per week per leerling vanaf zes jaar voor genormeerde groepen.

-

Geldend tarief gymaccommodaties gemeente Laarbeek (voor 2012 bedraagt € 8,93).

-

Maximale subsidie voor het bewegingsonderwijs is € 33.203,-

8.

Volwassen educatie

Jongeren die vroegtijdig hun school verlaten, biedt de gemeente de mogelijkheid om alsnog een
startkwalificatie te behalen. Daarnaast probeert de gemeente via educatie de weg naar arbeid te
vereenvoudigen en te ondersteunen bij eventuele budgetteringsproblemen. Dit om de sociale
redzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten.
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De gemeenten Helmond, Deurne, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Laarbeek
maken gezamenlijk afspraken op het gebied van volwassenenonderwijs. Deze afspraken liggen
vast een raamovereenkomst. In verband met gedwongen winkelnering, maakt de gemeente op
basis van deze raamovereenkomst productafspraken met het ROC.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan de sociale zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie.



Jaarlijks wordt in een productovereenkomst vastgelegd hoe de beschikbare middelen doeltreffend en doelmatig kunnen worden ingezet.



Maximale subsidie voor deze activiteiten is € 139.511,-

TABEL 7. BEREKENING BASISSUBSIDIE, CLUSTER 6
Organisatie/activiteit

Geraamde subsidie 2012

Natuureducatie

1.044

Ontwikkelingssamenwerking

2.788

Educatieve activiteiten

9.707

Onderwijsbegeleiding
VVN, afd. Lieshout / Mariahout
Stichting Peuterspeelzalen Spring (**)
Bewegingsonderwijs
Volwasseneducatie
TOTAAL CLUSTER 6

20.000
105
102.000
33.203
139.511
308.358

(**) Op de subsidiering van Stichting Peuterspeelzalen Spring is buiten het bezuinigingsplan
Laarbeek 2012-2017 een bezuinigingsopdracht van toepassing. Dit houdt in dat de subsidie teruggebracht wordt tot een niveau van € 82.000 in 2014.
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Cluster 7

Bevordering burgerinitiatief: éénmalige subsidies

Doel subsidiëren
Sinds de invoering van de Wmo hebben we in de gemeente Laarbeek op diverse niveaus ervaring opgedaan met burgerparticipatie; positieve ervaringen. Wij hebben burgers betrokken bij
de beleidsontwikkeling en de vraag voorgelegd ‘wat is nu eigenlijk de behoefte hier in Laarbeek’.
Wanneer de burger zichzelf herkent in een vraag of probleem – waarmee het men zich ‘eigen’
maakt’ – zal hij/zij zich ook eerder (mede)verantwoordelijk voelen voor het leveren van (een
bijdrage aan) de oplossing. Dit geldt overigens niet alleen voor individuele burgers maar uitdrukkelijk ook voor verenigingen en andere groepen burgers. Dit gevoel van eigenaarschap bij
de burger (waartoe wij dus ook verenigingen en andere groepen burgers rekenen) willen wij
versterken. Daarbij is het van belang (mogelijk enige financiële) ruimte te bieden en burgers uit
te dagen zelf initiatieven te nemen, zonder hen daarbij op te zadelen met allerlei administratieve
rompslomp. Wij denken dat het verlenen van eenmalige subsidies als stimulans meer burgers
kan motiveren tot het zelf, met enige ondersteuning vanuit de gemeente, antwoord geven op de
vraag dan wel het oplossen van hun ‘probleem’.
Wat valt er onder dit cluster
Tot dit cluster behoren activiteiten die door burgers worden geïnitieerd en een bijdrage leveren
aan één van de doelstellingen zoals gesteld in dit subsidieprogramma. Centraal daarin staat de
het verstreken van de leefbaarheid in de kernen, met al zijn facetten. Er zijn diverse aandachtsgebieden benoemd. Per aandachtsgebied staat benoemd welk soort aanvragen voor subsidie in
aanmerking komen. Het gaat om de volgende aandachtsgebieden:


Lokale evenementen



Sportstimulering



Bevordering burgers met een functiebeperking



Zorg en ondersteuning



Onderwijs, kinderopvang en gezondheid



Jeugd

Toetsingscriteria
-

De aanvraag sluit inhoudelijk aan bij het beleidskader van dit subsidieprogramma.

-

De subsidie wordt aangevraagd om activiteiten mogelijk te maken.

-

De activiteit bereikt minimaal tien personen.

-

De activiteit voegt iets toe (nieuwe inhoud of nieuwe doelgroep) aan het bestaande activiteitenaanbod.

-

De activiteit vindt plaats Laarbeek.

-

De activiteit is zonder gemeentelijk subsidie niet mogelijk. Indien de activiteit onder de
noemer ‘wenselijke activiteiten’ valt, wordt uitgegaan van een redelijke eigen bijdrage (pagina 14).

-

De activiteit maakt geen deel uit van de activiteiten die in dit subsidieprogramma al zijn opgenomen.
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-

Activiteiten van burgers of vrijwilligersorganisaties genieten de voorkeur boven activiteiten
van professionele- of commerciële organisaties.

-

Activiteiten waarin sprake is van samenwerking tussen verschillende groepen/organisaties
genieten de voorkeur.

Subsidieverplichtingen voor dit cluster
-

Burgers, maar ook verenigingen kunnen een subsidieaanvraag indienen. Burgers kunnen
zich bij de aanvraag laten ondersteunen door een professional.

-

Aanvragen dienen middels een aanvraagformulier ‘eenmalige subsidies’ worden ingediend.

-

De aanvraag bevat een opgave van de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd en
welk doel daarmee wordt beoogd.

-

De aanvraag bevat een opgave van het verwacht aantal personen dat bereikt wordt.

-

De aanvraag bevat een begroting (verwachte inkomsten en uitgaven).

-

De subsidieontvanger heeft een meldingsplicht (artikel 13 van de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als
de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaan.

-

De procedure subsidieverlening en -vaststelling is van toepassing op subsidies die op basis
van dit cluster verleend worden (pagina 12).

Weigeringsgronden
-

De algemene weigeringsgronden (pagina 11) zijn ook van toepassing op dit cluster.

-

Activiteiten die zich enkel richten op een individueel belang komen niet in aanmerking voor
subsidie.

De subsidiegrondslagen
Per aandachtsgebied zijn richtlijnen opgesteld en bijbehorende grondslagen verder uitgewerkt.
Indien een subsidieaanvraag diverse aandachtgebieden raakt, kunnen ook de verschillende
richtlijnen en subsidiegrondslagen van toepassing zijn. Het verleende subsidiebedrag kan dan uit
verschillende budgetten zijn samengesteld.
1.

Lokale Evenementen

De post ‘lokale evenementen’ is bedoeld voor eenmalige (incidentele) activiteiten van Laarbeekse organisaties of verenigingen. Te denken valt aan: een toernooi, een kampioenschap, een muzikaal of literair evenement, een festival of een manifestatie.
Ter indicatie volgen hier richtbedragen voor het toekennen:
€

250,- voor een toernooi of kampioenschap;

€

500,- voor een evenement, dat zich richt op alle inwoners van Laarbeek;

€ 1.000,- voor een festival, dat Laarbeek breed is;
€

400,- voor een festival dat gericht is op één kern.
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Subsidiegrondslagen
-

De activiteit vindt eenmalig plaats.

-

Maximale subsidie per aanvraag is € 1.000,-

-

Het subsidieplafond is € 5.000,-.

2.

Sportstimulering

Om het sporten en bewegen te faciliteren is behalve een jaarlijkse subsidie aan verenigingen de
mogelijkheid om een eenmalige subsidieaanvraag te doen voor bijvoorbeeld deelname aan landelijke of regionale sportstimuleringscampagnes. Sporten en bewegen als gezondheidsdoel is
een belangrijk item. Ook nieuwe activiteiten en/of samenwerking met partners om het bewegen
en sporten te stimuleren kunnen middels een eenmalige aanvraag gesubsidieerd worden.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan sportstimulering.



Maximale subsidie per aanvraag is niet gedefinieerd.



Het subsidieplafond is € 6.000,-

3.

Bevordering participatie burgers met een functiebeperking

Onder 'mensen met een functiebeperking' wordt in dit verband verstaan mensen die vanwege
die beperking niet in staat zijn deel te nemen aan de reguliere activiteiten. Binnen dit cluster
gaat het met name om eenmalige activiteiten die bijdragen aan de participatie van mensen met
een functiebeperking of om het toegankelijk maken van reguliere activiteiten voor mensen met
een beperking.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan de participatie van mensen met een functiebeperking



Maximale subsidie per aanvraag is € 1.250,-



Het subsidieplafond is € 5.000,-

4.

Zorg en ondersteuning

Burgers willen in toenemende mate zelf invloed kunnen uit oefenen op de wijze waarop ‘hun’
zorg en ondersteuning wordt geregeld. Toename van het aantal Persoonsgebonden Budgetten
(PGB) tekent dit. Burgers eventueel vertegenwoordigd in een belangengroepering hebben ook
ideeën over hoe lacunes in het zorg- en ondersteuningsaanbod kunnen worden ingevuld, bijvoorbeeld door het informele circuit beter te benutten.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan het invullen van lacunes in het zorg- en ondersteuningsaanbod in Laarbeek.



Maximale subsidie per aanvraag is niet gedefinieerd.



Het subsidieplafond is € 8.500,-
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5.

Onderwijs, kinderopvang en gezondheid

Wetenschappelijk is aangetoond dat iemands gezondheid in belangrijke mate wordt bepaald
door het ‘nest’ waar hij/zij uitkomt. Toch geloven wij in het gegeven ‘jong geleerd, is oud gedaan’. Daarom investeren wij bij voorkeur in een gezonde leefstijl en de maatschappelijke betrokkenheid van kinderen en hun ouders/opvoeders. Het onderwijs, maar ook de kinderopvang
(peuterspeelzaalwerk, kinderdagverblijven en buitenschools opvang) spelen hierin een belangrijke rol.
Indien ouders, leidsters of leerkrachten een goed idee hebben om de gezondheid van jeugdigen
te verbeteren of het maatschappelijk bewustzijn van jeugdigen te vergroten, dan kan een beroep worden gedaan op dit subcluster.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan de gezondheid of het maatschappelijke bewustzijn van



Activiteiten zijn gelieerd aan het onderwijs of de kinderopvang.



Maximale subsidie per aanvraag is niet gedefinieerd.



Het subsidieplafond is € 4.000,-

jeugdigen uit Laarbeek.

6.

Jeugd

Prioritaire doelgroep binnen dit subsidieprogramma is ‘jeugd’. De jeugd heeft de toekomst! Wij
vinden het van belang dat de jeugd in Laarbeek zich op een positieve manier kan ontplooien en
ontwikkelen. Bij sommige jeugdigen gaat dit als vanzelf. Sommige jeugdigen (of hun ouders/opvoeders) hebben wat extra ondersteuning of zorg nodig. Mede gezien de ontwikkelingen
op het terrein van de Jeugdzorg, vinden wij het van groot belang lokaal te investeren in onze
jeugd en de sociale infrastructuur rondom die jeugdigen. Wij denken dat jeugdigen zelf en hun
ouders heel goed kunnen aangeven waaraan het ontbreekt in Laarbeek.
Subsidiegrondslag


Activiteiten leveren een bijdrage aan de sociale infrastructuur rondom onze jeugd.



Activiteiten leveren een bijdrage aan een positieve ontplooiing en ontwikkeling van de
Laarbeekse Jeugd.



Maximale subsidie per aanvraag is niet gedefinieerd.



Het subsidieplafond is € 10.000,-

TABEL 8. SUBSIDIEPLAFONDS CLUSTER 7
Activiteit

Geraamde subsidie 2012

1

Budget lokale evenementen

5.000

2

Budget sportstimulering

6.000

3

Budget bevordering participatie mensen met functiebeperking

5.000

4

Budget zorg en ondersteuning

8.500

5

Budget onderwijs en gezondheid

4.000

6

Budget jeugd
TOTAAL CLUSTER 7

10.000
38.500
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Afkortingenlijst
Asv: Algemene subsidieverordening
Awbz: Algemene wet bijzondere ziektekosten
BCF: beleidsgestuurde contractfinanciering
Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning
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BIJLAGE 1
Naam instelling

Reactie

Verwerking

Stichting Seniorenraad

De koppeling tussen het subsi-

Voor kennisgeving aangenomen.

Laarbeek

dieprogramma en de BCFopdrachten is goed.
Voor kennisgeving aangenomen.
Positief dat er ruimte is gecreeerd voor burgerinitiatief.

Oranjecomité Mariahout

Een subsidie ad € 227,- die al

Dit is gecorrigeerd op pagina 29

sinds 1999 structureel wordt

en 30 van het subsidiepro-

toegekend, staat niet opgeno-

gramma.

men in het subsidieprogramma.
Heemkundekring ’t Hof

De term ‘grote’ in de subsidie-

De term ‘grote’ is verwijderd uit

van Liessent

grondslag voor de heemkunde-

de subsidiegrondslag op pagina

kringen is onvoldoende gedefini-

28. Uitgangspunt blijft, dat de

eerd.

exposities voor bezoekers zo
toegankelijk mogelijk dient te
zien qua duur en omvang van de
openstelling.

Stichting Welzijn Oude-

De subsidie voor de sociale

Sinds 2011 is met betrekking tot

ren Laarbeek

alarmering ontbreekt in het sub-

het ouderenwerk onderscheid

sidieprogramma.

gemaakt tussen het uitvoerend
ouderenwerk en de professionele ondersteuning van het ouderenwerk. Het subsidiebedrag
voor de sociale alarmering
maakt sindsdien deel uit van het
deel dat aan Stichting Welzijn
Laarbeek wordt verleend voor
de professionele ondersteuning
van het ouderenwerk. Deze reactie heeft niet geleid tot een
aanpassing van het subsidieprogramma.

Platform Gehandicapten-

De koppeling tussen het subsi-

beleid Laarbeek (PGL)

dieprogramma en de BCF-

Voor kennisgeving aangenomen.

opdrachten is goed.
Voor kennisgeving aangenomen
Positief dat er ruimte is gecreeerd voor burgerinitiatief.
Stichting Peuterspeelza-

Door het doorvoeren van de be-

Stichting Peuterspeelzalen

len Spring

zuiniging kan de kwaliteit van

Spring heeft de bezuinigingsop-

het peuterspeelzaalwerk niet ge-

dracht verkeerd geïnterpreteerd.
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garandeerd worden.

De van toepassing zijnde bezuinigingsopdracht is in een gesprek nader toegelicht en zal
schriftelijk worden bevestigd.
Deze reactie heeft niet geleid tot
een aanpassing van het subsidieprogramma.

Intern

Titel van cluster 6 dekt niet de

Titel is veranderd in ‘Educatie’.

lading van het cluster.
Intern

Intern

Structurele subsidie voor activi-

Dit is gecorrigeerd en opgeno-

teiten in het kader van Ouderen-

men in cluster 5B ‘Ouderen-

en Handicapproef ontbreekt.

werk’.

De subsidie voor de jeugdge-

De subsidie voor de jeugdge-

meenteraad wordt verleend in

meenteraad is toegevoegd aan

het kader van burgerparticipatie.

cluster 5G ‘Ondersteuning burgerparticipatie’.

Intern

Indien de subsidiegrondslag le-

Dit is gecorrigeerd. Er wordt en-

denaantallen betreft, wordt – in-

kel nog met hele aantallen gere-

dien het een gemiddelde betreft

kend.

– soms gerekend met halve leden en soms met afgeronde aantallen.
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