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Officiële uitgave van Waalwijk.

Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015
Het College van Waalwijk,
gelet op het bepaalde in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening Waalwijk 2010 en 2015
BESLUIT:
vast te stellen de volgende nadere regels als bedoeld in artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk 2010 en artikel 1, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Waalwijk
2015
Subsidieregeling Ruimtelijke en Sociale Ontwikkeling 2015

Artikel 1: Reikwijdte regeling
1.

2.

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van subsidie door het college van burgemeester
en wethouders op de beleidsterreinen die zijn opgenomen in de gemeentelijke begroting, met
uitzondering van subsidies waarvoor de raad bij bijzondere subsidieverordening een regeling
heeft getroffen.
Aanvragers komen, op grond van deze regeling, in aanmerking voor subsidie voor de activiteiten
die vallen onder een van de in de volgende hoofdstukken van deze regeling genoemde beleidsterreinen en die voldoen aan de voorwaarden en bepalingen in deze regeling en van de Algemene
Subsidieverordening Waalwijk 2010 en 2015.

Artikel 2: Subsidiabele activiteiten
1.
2.

Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen zijn benoemd in deze regeling.
Voorwaarden die aan de subsidiabele activiteiten gesteld worden zijn:
de activiteiten vinden plaats in de gemeente Waalwijk;
a.
de activiteiten zijn voor iedereen toegankelijk.
b.

3.

Niet voor subsidie in aanmerking komen:
oprichtingskosten van stichtingen en verenigingen;
a.
activiteiten welke op grond van deze regeling zijn uitgesloten.
b.

Artikel 3: Onderwijsbeleid
3.1 Doelstelling
Het voorkomen en terugdringen van achterstanden, zodat de kansen, leerprestaties en schoolloopbanen
van kinderen en jongeren verbeteren om zo hun mogelijkheden op een goede schoolloopbaan en
maatschappelijke carrière te vergroten.
3.2 DoelgroepAlle kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. 3.3 Activiteit
Activiteiten en projecten in het kader van Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en/of projecten die
bijdragen aan de doelstellingen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA).
3.4 Specifieke voorwaarden in het kader van overgangsjaren 2015-2016
Er wordt nieuw onderwijsachterstandenbeleid voorbereid. In afwijking van de Algemene Subsidieverordening hanteren wij voor 2015 en 2016 nog 2 keer de aanvraagdatum voor 1 oktober voorafgaand
aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor het subsidiejaar 2017 moeten de aanvragen
budget- en exploitatiesubsidie voor 1 mei en waarderingssubsidie voor 1 oktober 2016 zijn ontvangen.
Subsidieplafond € 601.456 (Dekking uitOnderwijsachterstandenbeleid 6411010)
€ 601.456 . Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
€ 397.560 beschikbaar voor subsidie om de wettelijke taak Voor- en vroegschoolse educatie uit
·
te voeren.
€ 162.148 beschikbaar voor subsidie voor LEA projecten/ activiteiten waarvoor de notitie ‘Lokale
·
Educatieve Agenda gemeente Waalwijk’ wordt gevolgd.
€ 41.748 beschikbaar voor subsidie om de wettelijke taak ‘Verhogen taalniveau pedagogische
·
medewerkers VVE’ uit te voeren.

Artikel 4: Bibliotheekbeleid
4.1 Doelstelling
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Het stimuleren en faciliteren dat mensen een levenlang leren en vaardigheden op doen die men nodig
e

heeft in de huidige maatschappij (21 eeuws vaardigheden). Door laagdrempelig en toegankelijke informatie beschikbaar te stellen via uitlening, (online) raadpleging en ruimte voor ontmoeting te faciliteren
draagt de bibliotheek bij aan de sociale samenhang in de gemeente Waalwijk.
4.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk, met specifieke aandacht voor jongeren.
4.3 Activiteit
Het aanbieden van informatiedragers zoals: boeken, tijdschriften, e-books, luisterboeken, en tevens
informatieverstrekking en het ondersteunen in bevordering van geletterdheid.
Subsidieplafond € 1.121.696 (Dekking uitBibliotheek Wilhelminastraat 4a 6507010)
€ 1.121.696 . Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Stichting Bibliotheek
Midden- Brabant.

Artikel 5: Toerisme & recreatie
5.1 Doelstelling
Het stimuleren en faciliteren dat inwoners en bezoekers van de gemeente Waalwijk goede informatie
en toegang hebben tot lokale cultuuraanbieders en evenementen die in de gemeente Waalwijk plaatsvinden.
5.2 Doelgroep
Alle inwoners en bezoekers van de gemeente Waalwijk.
5.3 Activiteit
Het aanbieden van informatie over en het faciliteren van toegang tot lokale cultuuraanbieders en evenementen.
Subsidieplafond €72.508 (Dekking uit Toerisme/ Uitpunt 6303060)
€ 72.508 Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Stichting Uitpunt
Waalwijk.

Artikel 6: Mediabeleid
6.1 Doelstelling
Het informeren en het aanbieden van lokaal en regionaal nieuws voor de inwoners van de gemeente
Waalwijk.
6.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk.
6.3 Activiteit
Het aanbieden van informatie en lokaal nieuws en het verslaan van lokale evenementen, cultuuruitingen
en sportwedstrijden d.m.v. radio- en tv-uitzendingen, kabelkrant en teletekst.
Subsidieplafond € 28.009 (Dekking uitlokale omroep 6508010)
€ 28.009 Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan RTV Midden Brabant.

Artikel 7: Kunst en Cultuur
7.1 Doelstelling
Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie door de Waalwijkse inwoners. De activiteiten
dienen een bijdrage te leveren aan het culturele klimaat in de gemeente, aan de ontwikkeling daarvan
en aan het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.
7.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk, waarbij specifieke aandacht is voor kinderen en jongeren
tot 23 jaar.
7.3 Activiteiten
7.3.1. Amateuristische Kunstbeoefening
Het aanbod van een vereniging uit de gemeente Waalwijk om in groepsverband dans-, muziek-, toneel, zang- en musical te kunnen beoefenen. De subsidie is bestemd voor de totale organisatie van activiteiten die door de amateurkunstverenigingen worden uitgevoerd. Hieronder vallen o.a. huur accommodaties, aanschaf/huur muziek, salarissen (dirigenten, regisseurs, inhuur personen etc.), opleidingskosten,
bondscontributie, concerten/ optredens in de gemeente Waalwijk, decormaterialen, aanschaf/onderhoud/
reparaties van instrumenten, geluidsapparatuur en verenigingsuniformen. Specifieke voorwaarden die
hieraan verbonden zijn, is het hebben van minstens 15 actieve leden* in Waalwijk woonachtig en het
verzorgen van minimaal 1 openbaar optreden in de gemeente per jaar.
* Onder actieve leden verstaan we mensen die ingeschreven staan op de ledenlijst van de organisatie
en die actief is ten behoeve van en/ of deelneemt aan de primaire activiteiten van de organisatie.
Subsidieplafond € 66.711 (Dekking uit culturele welzijnsinstellingen 6509040, dansverenigingen 6509045,
muziekverenigingen 6509050, toneelverenigingen 60509055, zangverenigingen 60509060)
€ 1.952. Dit volledig bedrag wordt op aanvraag aan dansverenigingen verstrekt. Hierbij geldt de volgende
verdeelregel:
Tot 30 actieve leden een bedrag per vereniging van € 659
a)
Van 30-60 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.318
b)
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c)Meer dan 60 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.976
€ 27.245. Dit volledig bedrag wordt op aanvraag aan muziekverenigingen verstrekt. Hierbij geldt de
volgende verdeelregel:
a)Tot 50 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.318
Vanaf 50 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.976
b)
Bovenop het bedrag per vereniging ontvangen verenigingen een bedrag van € 67 per actief lid
c)
Indien de muziekvereniging ook majorettes heeft dan ontvangt de vereniging bovenop het vast
d)
bedrag voor verenigingen ook een vast bedrag van € 659 voor de majorettes
€ 8.897. Dit volledig bedrag wordt op aanvraag aan toneelverenigingen verstrekt. Hierbij geldt de volgende verdeelregel:
a)Tot 30 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.660
b)Van 30-60 actieve leden een bedrag per vereniging van € 2.075
€19.215. Dit volledig bedrag wordt op aanvraag aan zangverenigingen verstrekt. Hierbij geldt de volgende verdeelregel:
a)Tot 50 actieve leden een bedrag per vereniging van € 659
b)Vanaf 50 actieve leden een bedrag per vereniging van € 1.318
c)Indien het een musical, opera- of operettegezelschap is dan bestaat de subsidie tevens uit een vast
bedrag van € 1.660
Indien het bedrag van de aanvragen voor dans-, muziek-, toneel- en zangverenigingen het beschikbare
budget overstijgt worden alle subsidiebedragen verminderd met het percentage van de totale overschrijding.
€ 9.402. Van dit bedrag gaat € 1.956 naar Sprang-Capella Musica voor de uitvoering van het jaarlijks
Nieuwjaarsconcert en € 2.274 naar Stichting Orgelkring voor uitvoering van minimaal 7 orgelconcerten
per jaar. Het resterend bedrag wordt op volgorde van ontvangst subsidieaanvraag beoordeeld en verstrekt.
7.3.2 Ondersteunen van gezelschappen
Het ondersteunen van producties op het gebied van de (actieve) amateurpodiumkunsten in het theater
De Leest conform de categorisering en voorwaarden uit het raadsbesluit ‘faciliteiten en amateurgezelschappen De Leest’.
Subsidieplafond € 52.975 (Dekking uit amateuristische kunstbeoefening 6509065)
€ 52.975. Dit bedrag wordt verdeeld conform de verdeelregels uit het raadsbesluit ‘heroriëntatie faciliteiten amateurgezelschappen De Leest van 28 juni 2001.
7.3.3 Kunsteducatie
Het aanbieden van onderwijs op het gebied van zang, muziek, dans, theater en beeldende vorming.
Subsidieplafond €750.379 (Dekking uitkunstencentrum 6509010, 6509035)
€750.379. Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Kunstencentrum.
7.3.4 Aanbieding van podia
Het aanbieden van een podium voor kunstuitingen aan professionele en amateuristische organisaties
en tevens het aanbieden van filmvoorstellingen.
Subsidieplafond € 1.011.906 (Dekking uitde Leest 6509020)
€ 1.011.906. Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan De Leest.

Artikel 8: (Culturele) Evenementen
8.1 Doelstelling
Het organiseren van evenementen en activiteiten binnen de gemeente Waalwijk die bezoekers aantrekken,
de saamhorigheid in de stad vergroten en het imago van Waalwijk positief beïnvloeden.
8.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk
8.3 Activiteiten
Niveau A: Een niveau A evenement is beeldbepalend en imagovormend voor Waalwijk; het richt
·
zich aantoonbaar op alle inwoners en/of regionale bezoekers en overstijgt aantoonbaar het niveau
van wijk, buurt of kern;
Niveau B: Een niveau B evenement is voor (en door) de bewoners van de verschillende wijken,
·
buurten en organisaties in de gemeente Waalwijk. Binding en saamhorigheid zijn belangrijke aspecten.
8.4 Voorwaarden
Het evenement is voor alle inwoners uit de gemeente Waalwijk toegankelijk;
·
Alleen organisaties zonder winstoogmerk én uit de gemeente Waalwijk komen voor subsidie in
·
aanmerking;
De organisatie is zelf verantwoordelijk voor de financiële risico’s die zij loopt;
·
Er wordt geen subsidie verstrekt aan evenementen die het primaire karakter hebben van jubile·
umvieringen en/of volksfeesten (uitgezonderd volksfeesten artikel 9) en/of herdenkingen;
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·

·

Er wordt geen subsidie verstrekt aan evenementen waarvoor de evenementenvergunning op
grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Waalwijk niet tijdig is aangevraagd of niet
is/wordt verleend;
Er dient sprake te zijn van cofinanciering waarbij de aanvrager ervoor zorgt dat 50% van de kosten
uit eigen middelen en/of middelen van externe partijen (niet zijnde de gemeente) worden betaald;

Subsidieplafond € 34.324 (Dekking uitculturele evenementen 6604035)
€ 34.324. Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
Niveau A evenement maximaal € 7.500 per evenement
·
Niveau B evenement maximaal € 1.500 per evenement
·

Artikel 9: Volksfeesten en oudheidkunde
9.1 Doelstelling
Door diverse activiteiten wordt er gestreefd naar instandhouding van volksfeesten en cultuurhistorische
waarden, welke bijdrage tot kennis van en belangstelling voor de eigen streek, bevolking, en in stand
houden van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroegere tijden.
9.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk
9.3 Activiteiten
In de drie kernen een carnavalsoptocht organiseren en aanvullende activiteiten ten aanzien van
·
carnaval voor specifieke doelgroepen ontplooien;
In de drie kernen koningsdagactiviteiten voor kinderen in de leeftijd tot en met 12 jaar organiseren;
·
Een intocht van Sint Nicolaas in de kernen Sprang-Capelle, Waspik, Waalwijk Centrum en
·
Baardwijk organiseren;
In stand houden van heemkundig waardevolle overblijfselen uit vroegere tijden;
·
In stand houden van Nederlandse oorlogsgraven, en het informeren hierover;
·
Het realiseren van historische publicaties over gemeente Waalwijk door particulieren.
·
9.4 Voorwaarden historische publicaties
Het initiatief is van een particulier, een natuurlijk persoon. Een initiatief van een vereniging,
·
stichting, bedrijf valt hier niet onder.
Een aanvraag wordt getoetst op historische waarde door het streekarchief op: het is niet eerder
·
gepubliceerd; het gebruik van historisch bronnenmateriaal (geschreven en ongeschreven bv. interviews); het levert een bijdrage aan het historisch besef; het geeft blijk van een oorspronkelijke
gedachtegang en is vernieuwend.
Uitgezonderd van een subsidie zijn folders, flyers en websites.
·
Uitgezonderd van een subsidie zijn genealogieën.
·
Subsidieplafond € 23.556 (Dekking uitcarnavalsverenigingen 6510020 + Oranjeverenigingen 6510035+
intocht sint Nicolaas 6510040+ st. de waerdman 6604030+ st. crispinus 6510025, subsidie heemkunde
kringen 6510030, ST. V.O.G.W. 6510045 en eenmalig budget historische publicaties))
€ 17.443. Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
Carnavalsverenigingen €2.830 per vereniging. De subsidie wordt verstrekt aan carnavalsvereniging
·
Schoenlappersland en Stichting Jeugdcarnaval Waspik.
Oranjeverenigingen € 968 per vereniging. De subsidie wordt verstrekt aan Comité Oranje Boven
·
Baardwijk, Vereniging Koninginnedag Besoyen, Oranjevereniging Wilhelmina, Vereniging Nederland en Oranje Waspik
St. Nicolaasorganisaties € 497 per organisatie. De subsidie wordt verstrekt aan Stichting Aktief
·
Baardwijk, Stichting Nicolaascomité Waalwijk, Stichting Evenementen Sprang-Capelle en Stichting
Nicolaasintocht Waspik.
€ 512 uitsluitend beschikbaar voor Heemkundekring De Erstelinghe
·
€ 1611 uitsluitend beschikbaar voor Heemkunde Sprang- Capelle e.o.
·
€ 512 uitsluitend beschikbaar voor Heemkundekring Op ’t Goede Spoor
·
€ 262 uitsluitend beschikbaar voor Stichting de Waerdman
·
€ 734 uitsluitend beschikbaar voor Gilde st. Crispinus
·
€1.014 is uitsluitend beschikbaar voor Stichting V.O.G.W.
·
€ 6.113 beschikbaar voor historische publicaties. Dit bedrag wordt op volgorde van ontvangst subsidieaanvraag beoordeeld en verstrekt. Per publicatie kan maximaal € 1.000 worden verleend. Een subsidieverzoek voor publicaties die bij elkaar horen (een reeks) wordt gezien als 1 publicatie.

Artikel 10: Leder- en Schoenenmuseum
10.1 Doelstelling
Het verspreiden van kennis en begrip over de cultuurhistorie van De Langstraat rondom de periode
van de leder- en schoenenindustrie teneinde het heden beter te kunnen begrijpen/op waarde te schatten
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10.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk en alle bezoekers aan het museum.
10.3 Activiteit
Het verspreiden van kennis en begrip over de cultuurhistorie van De Langstraat rondom de periode
van de leder- en schoenenindustrie.
Subsidieplafond € 356.111 (Dekking uitSchoenenmuseum 6510010)
€ 356.111 Dit volledig bedrag staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Stichting Nederlands
Leder en Schoenenmuseum.

Artikel 11: Waalwijk voor elkaar
11.1 Doelstelling
Het bevorderen van de sociale samenhang in de wijk en het stimuleren dat mensen zichzelf kunnen
redden, behulpzaam zijn aan anderen en zich inzetten voor hun omgeving. Dit doen we o.a. door
laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenruimte in de wijk aan te bieden en inwoners te stimuleren
onderlinge hulp en mantelzorg te verlenen en zelf maatschappelijke initiatieven te ontplooien.
11.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk.
11.3 Activiteit
Laagdrempelige inloop, ontmoetings- en activiteitenruimte in de wijk voor (kwetsbare) inwoners,
·
maatschappelijke initiatieven en werkers in de wijk;
Activiteiten en diensten door vrijwilligersinitiatieven, breed toegankelijk en dichtbij inwoners, die
·
gericht zijn op het stimuleren en faciliteren van ontmoeting, onderlinge hulp en persoonlijke/ talentontwikkeling;
Activiteiten en diensten die ‘samen zorgen (mantelzorg)’stimuleren en faciliteren;
·
Activiteiten en diensten die aansluiten bij de transitiedoelstellingen (iedereen sociaal en economisch
·
zelfredzaam, ieder huishouden heeft minimaal 1 kostwinner en iedere jongere haalt een startkwalificatie). De activiteiten moeten aannemelijk bijdragen aan het versterken van de zelfredzaamheid
en sociaal netwerk van mensen, vrijwillige inzet of arbeidsparticipatie bevorderen of bevorderen
dat kwetsbare mensen meedoen in de Waalwijkse samenleving;
Buurtpreventieactiviteiten conform het Convenant, uitvoeringsdocument Partners in Buurtpreventie;
·
Het in stand houden en exploiteren van de kinderboerderij en het organiseren van activiteiten die
·
de relatie tussen kinderen en dieren bevorderen. Evenals het geven van natuureducatie en rondleidingen op de kinderboerderij en omliggende natuurgebieden.
Subsidieplafond €1.152.352 (Dekking uit mozaiek/de twern 6608010, overig buurtwerk 6608015, Den
Bolder 6609045, Cultureel Centrum Zidewinde 6509025, Kinderboerderij ’t Erf 6604015, Onvoorziene
activiteiten scw 6604055, deel Wmo budget 6605055, Buurtpreventieteam 6804055, Buurtbemiddeling
6804050)
€ 1.106.806 Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
€ 755.208 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Contour de Twern
·
€ 17.600 is uitsluitend beschikbaar voor Expertisecentrum Familiezorg (Exfam)
·
€ 8.077 is uitsluitend beschikbaar voor overig buurtwerk en wordt verdeeld onder St. Buurtwerk
·
Capelle € 2.851, St. Buurtwerk Vrijhoeve € 3.557.
€ 229.997 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Den Bolder
·
€ 59.271 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Zidewinde
·
€ 36.059 is uitsluitend beschikbaar voor Kinderboerderij ‘t Erf
·
€ 45.546 is beschikbaar voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. Dit bedrag wordt op volgorde van
ontvangst subsidieaanvraag beoordeeld en verstrekt met een maximum van € 10.000 per aanvraag.
Per buurtpreventieteam dat het Convenant Partners in Buurtpreventie heeft ondertekend is een bedrag
van maximaal € 300 beschikbaar.

Artikel 12: Maatschappelijk werk
12.1. Doelstelling
Het vergroten van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en het benutten van de eigen mogelijkheden
van inwoners bij het oplossen van problemen.
12.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk.
12.3 Activiteiten
12.3.1 Psychosociale hulpverlening
De hulpverlening is gericht op het in stand houden dan wel herstellen of verbeteren van de relatie
tussen de hulpvrager en zijn sociale omgeving en daarmee op de psychosociale zelfredzaamheid van
de cliënt. Er is hierbij sprake van zowel individuele, relationele als groepsgewijze hulpverlening.
12.3.2 Schoolmaatschappelijk werk
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Het bieden van hulpverlening aan jongeren en/of hun ouders; het toeleiden naar externe zorg en het
bieden van ondersteuning en/of deskundigheidsbevordering voor docenten op scholen in de gemeente
Waalwijk.
12.3.3 Slachtofferhulp en veiligheid
Het begeleiden en bieden van ondersteuning op juridisch, praktisch en emotioneel gebied aan slachtoffers en nabestaanden.
12.3.4 Wmo adviesraad
Het adviseren van het college inzake Wmo-beleid binnen de daarvoor gestelde kaders.
12.4 Specifieke voorwaarden in het kader van overgangsjaar 2015
In afwijking van de nieuwe Algemene Subsidieverordening hanteren wij voor 2015 1 keer een alternatieve aanvraagdatum. Voor het subsidiejaar 2016 moeten de aanvragen van Stichting Senioren Waalwijk
en het Gehandicaptenplatform als zijnde waarderingssubsidie voor 1 oktober 2015 ontvangen zijn.
Subsidieplafond € 269.350 (Dekking uitjuvans 6605010, Slachtofferhulp 6605030, Wmo 6605055)
€ 269.350. Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
€ 246.706 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Juvans
·
€ 8.753 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Slachtofferhulp
·
€ 9.391 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Wmo-adviesraad
·
Max € 4.500 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Gehandicaptenplatform en Stichting Senioren
·
Waalwijk.

Artikel 13: Kwetsbare groepen
13.1 Doelstelling
Het stimuleren en faciliteren dat kwetsbare mensen (waaronder ouderen en mensen met een beperking)
zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en actief kunnen meedoen in de samenleving.
13.2 Doelgroep
Zelfstandig wonende kwetsbare mensen woonachtig in de gemeente Waalwijk.
13.3 Activiteiten
Organisaties die specifiek voor kwetsbare mensen activiteiten, diensten aanbieden gericht op
·
versterking eigen kracht, ontmoeting en onderlinge hulp.
Laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenruimtes voor specifieke doelgroepen kwetsbare in·
woners die geen gebruik (kunnen) maken van de reguliere ontmoetingsvoorzieningen.
Advisering, educatie en ondersteuning op het gebied van dementie.
·
Groepsbijeenkomsten waarbij patiënten en hun netwerk worden geïnformeerd en ondersteund
·
bij hun ziekten of beperkingen.
Subsidieplafond € 173.774 (Dekking uitparkpaviljoen 6606010, Steunpunt Blyde Incomstelaan 6606015,
Diensten bij wonen met zorg 6606055, Stichting Welzijn Ouderen 6606020, Ouderenorganisaties 6606035,
Activiteiten Alzheimercafé 6606070, Dementieconsulent 6606065)
€ 158.235. Hiervoor geldt de volgende verdeelregel:
€ 9.104 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie Stichting Parkpaviljoen
·
€ 35.265 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie st. Maasduinen
·
€ 65.823 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie SWO
·
€ 44.895 is uitsluitend beschikbaar voor subsidie De Wever
·
€ 3.148 is uitsluitend beschikbaar voor Alzheimer Nederland
·
€ 15.539 staat ter beschikking voor ouderenorganisaties KBO Waalwijk, PCOB Waalwijk, PCOB SprangCapelle, KBO Waspik en Anbo de Langstraat. Hierbij geldt de volgende verdeelregel:
a)Vast basisbedrag per organisatie € 744
b)Daarnaast per contributie-betalend lid een bedrag van € 4,80.
Indien het bedrag van de aanvragen van ouderenorganisaties het beschikbare budget overstijgt worden
alle subsidiebedragen verminderd met het percentage van de totale overschrijding.

Artikel 14: Integratiebeleid
14.1 Doelstelling
Het bereiken van integratie en een volwaardige positie in de samenleving door zorg te dragen voor
verbinding tussen de doelgroep leden en autochtone Nederlanders en sociaaleconomische positieverbetering voor de doelgroep.
14.2 Doelgroep
Inwoners van Waalwijk met een andere dan de Nederlandse etnisch-culturele achtergrond.
14.3 Activiteiten
Het faciliteren van activiteiten die het contact tussen autochtone Nederlanders en ECM’ers (etnisch·
culturele minderheden) bevorderen
Activiteiten die bijdragen aan de sociaaleconomische positieverbetering van ECM’ers.
·
Activiteiten die discriminatie voorkomen dan wel klachten van discriminatie te behandelen.
·
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14.4 Voorwaarden voor subsidiabele activiteiten behorende bij integratie
De activiteit draagt aantoonbaar bij aan het bereiken van de genoemde doelstellingen in de inte·
gratienota;
De activiteit is inhoudelijk verschillend van en aanvullend op het bestaande aanbod van activiteiten
·
in Waalwijk;
Subsidieplafond € 19.167 (Anti-discriminatievoorzieningen 6607030 en 667035 en voorziening integratie
(geen begrotingspost))
€ 9.167. staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Contour de Twern tbv wettelijk voorgeschreven
taken op het gebied van anti-discriminatie
Het resterend bedrag € 10.000 is beschikbaar voor activiteiten als beschreven in het uitvoeringsprogramma van de integratienota onder ‘projectsubsidie verbinden activiteiten’. Per activiteit kan maximaal
een bedrag van € 1000 worden toegekend.

Artikel 15: Jeugd- en jongerenwerk
15.1 Doelstelling
Het stimuleren en faciliteren dat kinderen en jongeren van 0 – 23 jaar zich kunnen ontwikkelen tot
evenwichtige volwassenen die zowel sociaal als economisch zelfstandig kunnen functioneren in de
samenleving en tevens het binden van jongeren aan Waalwijk.
15.2 Doelgroep
Kinderen en jongeren uit de gemeente Waalwijk van 0 – 23 jaar.
15.3 Activiteiten
Jongerenwerkers richten zich op jongeren tussen 12-23 jaar, voorkomen overlast op straat en
·
organiseren activiteiten met en voor jongeren die gericht zijn opontmoeting, opvang, cultuur,
ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. Waar nodig leiden zij jongeren door naar de hulpverlening.
Jeugdverenigingen voeren activiteiten uit gericht op jongeren met betrekking tot ontmoeting,
·
ontspanning en/of educatie, zonder religieuze, politieke of levensbeschouwelijke aard.
Uitvoering van activiteiten gericht op de doelstelling van het jeugd- en jongerenbeleid.
·
Preventieve activiteiten gericht op veiligheid, pesten, sociaal gedrag.
·
Subsidieplafond € 1.031.344 (Dekking uit st. Jongerencentra WW 6609010, Jeugdwerk Sprang-Capelle
Waspik 6609025, Jeugd- en jongerenwerk 6609040, Integraal jeugd en jongerenbeleid 6609050, Opgroeien opvoedondersteuning 6609055, Jeugd en Gezin (wmo)6711010, Bijdrage regionaal haltbureau
6102015, St. Jeugdland 6609060, Religieuze jeugdwerkorganisaties 6609065, Scoutingverenigingen
6609070, uitvoering project taakstraffen 6609085)
€ 1.005.604 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie onderstaande organisaties:
€ 751.833 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan St. Jongerencentra.
·
€ 170.000 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Contour de Twern
·
€ 14.063 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Den Bolder
·
€ 10.970 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Halt Zuid West Nederland
·
€ 1.949 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan St. Jeugdland
·
€ 789 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Gereformeerd jeugdwerk sprang- Capelle,
·
Classicale jeugdstichting Sprang Capelle, Hervormd jeugdwerk Waspik
€ 56.000 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie Samenwerkingsverband De Langstraat
·
€ 19.205 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Scoutingverenigingen.
a)Vast basisbedrag per organisatie € 863
b)Daarnaast per jeugdlid een bedrag van € 29
Indien het bedrag van de aanvragen het beschikbare budget overstijgt worden alle te verstrekken subsidiebedragen verminderd met het percentage van de totale overschrijding.
Het resterend bedrag € 6.535 wordt op volgorde van ontvangst subsidieaanvraag beoordeeld en verstrekt.

Artikel 16: Peuterspeelzaalwerk
16.1 Doelstelling
Het bevorderen van het aanbod van kwalitatief peuterspeelzaalwerk met als doel een bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling van kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop ze deelnemen
aan het basisonderwijs. Tevens het voorkomen dan wel aanpakken van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen.
16.2 Doelgroep
Alle in de gemeente Waalwijk woonachtige kinderen van 2 tot 4 jaar.
16.3 Activiteiten
·Het bieden van professioneel peuterspeelzaalwerk gedurende een of meer dagdelen per week.
Subsidieplafond € 553.947 (Dekking uitPeuterspeelzalen 6610010)
€ 548.916 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Mikz Peuterspeelzalen
€ 5.031 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Stichting Vrienden v/d Brug
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Artikel 17: Volksgezondheid
17.1 Doelstelling
Het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de bevolking of van specifieke groepen daaruit,
evenals het voorkomen en vroegtijdig opsporen van ziekten.
17.2 Doelgroep
Tot de doelgroep behoren alle inwoners van de gemeente Waalwijk, waarbij specifieke aandacht is
voor kinderen en jongeren tot 23 jaar.
17.3 Activiteiten
Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen bij evenementen in Waalwijk.
·
Het uitvoeren van activiteiten voor bescherming en bevordering van de fysieke en mentale ge·
zondheid van de inwoners van Waalwijk waarbij de prioriteiten genoemd in de nota lokaal gezondheidsbeleid worden gevolgd.
Het uitvoeren van activiteiten ten aanzien van preventie en nazorg bij multiproblematiek (woon·
begeleiding) en het uitvoeren van activiteiten ter voorkoming van huisuitzetting (interventie).
Het aanbieden van activiteiten gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning, informatie en advies,
·
signalering, toeleiding naar hulp, licht pedagogische hulp en coördinatie van zorg alsmede het
voldoen aan de eisen van regie en sluitende afspraken, zoals die worden neergelegd in de Wet
op de jeugdzorg.
Subsidieplafond € 20.820 (Dekking uitvolksgezondheid 6709020)
€ 4.345 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan EHBO Verenigingen; Koninklijke Nederlandse
EHBO vereniging Waalwijk, EHBO vereniging Esperto Waalwijk en Koninklijke vereniging EHBO SprangCapelle. Hierbij geldt de volgende verdeelregel:
a)Vast basisbedrag per organisatie € 1.399

Artikel 18: Vrijwilligersbeleid
18.1 Doelstelling
Het stimuleren dat meer Waalwijkse inwoners zich voor een ander of voor hun omgeving vrijwillig inzetten (onbetaald / belangeloos). Waar nodig worden mensen en organisaties ondersteund bij het vinden
en bieden van een aantrekkelijke en passende vrijwilligersplek. Hierbij is speciale aandacht voor vrijwillige inzet door jongeren, mensen met een beperking en mensen die vanuit de tegenprestatie op zoek
zijn naar een vrijwilligersplek. Daarnaast wordt er met behulp van deskundigheidsbevordering en
coaching de kwaliteit van vrijwillige inzet behouden en waar nodig verbetert.
18.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk die zich onbetaald / belangeloos inzetten
18.3 Activiteiten
Het ontwikkelen van activiteiten gericht op het stimuleren, behouden en zo mogelijk vergroten
·
van vrijwillige inzet (incl. initiëren maatschappelijk betrokken ondernemen).
Het bieden van ondersteuning aan vrijwilligers/vrijwilligersorganisaties vanuit het Vrijwilligerspunt
·
Waalwijk
Waarderingsactiviteiten voor vrijwilligers zoals jubilea, vieringen e.d. komen niet voor subsidie
·
in aanmerking.
Het organiseren van de Beursvloer de Langstraat
·
Subsidieplafond € 85.035 (Dekking uit Vrijwilligerspunt 6511030, Wmo budget 6605055, deelbegroting
Wmo nieuwe taken 2015,)
€ 75.035 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Contour de Twern
€ 10.000 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Stichting Beursvloer i.o.

Artikel 19: Buurtsport- en cultuurcoach
19.1 Doelstelling
Het vergroten van het aanbod van activiteiten voor en door de jeugd door het creëren van arrangementen
ten behoeve van de jeugd met als doel dat de jeugd meer beweegt, minder voor overlast zorgt en meer
participeert in maatschappelijke activiteiten.
19.2 Doelgroep
Alle 6 t/m 12 jarigen in de gemeente Waalwijk
19.3 Activiteiten
De Buurtsportcoach voert in samenwerking tussen Buurt, Onderwijs en Sport coördinerende en
·
uitvoerende activiteiten uit aansluitend op de voor-, tussen- en naschoolse periode, t.b.v. sportstimulering onder de doelgroep 6 t/m 12 jaar en het leggen van verbinding tussen onderwijs,
sport en de wijk.
Samen RKC voert in samenwerking tussen buurt, onderwijs, sport en maatschappelijke partners
·
activiteiten uit ten behoeve van het stimuleren van meer bewegen, gezond leven en sportiviteit
en positief gedrag.
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·

De Cultuurcoach legt verbindingen en voert educatieve en erfgoedactiviteiten uit in samenwerking
met het basisonderwijs.

Subsidieplafond € 286.388 (Dekking uitkadernotitie sportbeleid 6511090)
€ 51.035 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Contour de Twern
€ 50.000 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Samen RKC
€ 175.153 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan Het beweegbureau
€ 10.200 staat uitsluitend ter beschikking voor subsidie aan het Kunstencentrum

Artikel 20: Sportbeleid
20.1 Doelstelling
Het bevorderen van sport- en beweegdeelname in de reguliere sport. Het streven is om minimaal 75%
van de jeugd van 6 t/m 16 jaar wekelijks in georganiseerd verband actief te laten sporten zodat in de
toekomst minimaal 75% van de Waalwijkse inwoners regelmatig sport en beweegt.
20.2 Doelgroep
Alle inwoners van de gemeente Waalwijk die sport beoefenen
20.3 Activiteiten
20.3.1 Jeugdsportsubsidie
Er worden activiteiten voor jeugdleden georganiseerd die stimuleren dat de jeugd in georganiseerd
verband sport. Specifieke voorwaarden hierin is het hebben van minstens 15 actieve jeugdleden* en
minstens 70% van het totale jeugdledenbestand moet in de gemeente Waalwijk woonachtig zijn.
Daarnaast moet de organisatie tenminste 1 jaar bestaan en actief deelnemen aan officiële bondsactiviteiten (competities, wedstrijden e.d.)
* Onder actieve jeugdleden verstaan we mensen van 4 tot en met 17 jaar die ingeschreven staan op
de ledenlijst van de organisatie en die actief aan verenigingsactiviteiten (competities, trainingen, wedstrijden en kampioenschappen) deelnemen.
20.3.2 Bijdragen Sportfonds
Vanuit het sportfonds kunnen opstartkosten, incidentele activiteiten, sportmaterialen en cursussubsidies
worden vergoed.
Een startsubsidie (maximaal € 200) wordt alleen verstrekt voor een organisatie die een tak van
·
sport beoefent die nog niet binnen de gemeente Waalwijk in Verenigingsverband wordt bedreven.
Incidentele activiteitensubsidie wordt verleend aan sport- en sportieve recreatieactiviteiten welke
·
van belang zijn voor de plaatselijke sport en recreatie en een zo open mogelijk karakter heeft (
voor het publiek toegankelijk en open voor andere verenigingen en/ of inwoners). De organisatie
draagt ten minste 1/3 deel van de kosten zelf.
Voor sportmaterialen kan eenmaal subsidie worden aangevraagd voor de aanschaf (maximaal
·
100%) of vervanging (maximaal 75%) van de standaarduitrusting van een sportvereniging, conform
de NOC*NSF normen.
Voor een algemene basisopleiding voor recreatiesportleider en door een erkende bond georgani·
seerde jeugdleiders- en jeugdtrainerscursus kan cursussubsidie worden aangevraagd. Alleen de
aan te schaffen cursusboeken en reiskosten worden op basis van 2e klas openbaar vervoertarief
of het aantal gemaakte kilometers tot maximaal € 0,19 per kilometer vergoed. Het maximale
subsidiebedrag is € 100 per cursist per jaar, maar nooit meer dan 75% van de totale kosten. Per
subsidieseizoen wordt aan een organisatie een cursussubsidie voor maximaal 5 leden verleend.
20.4 Algemene Voorwaarden:
De organisatie ( of dependance van de organisatie) is gevestigd in de gemeente Waalwijk;
·
De organisatie steunt voornamelijk op eigen inkomsten en/ of eigen bijdragen van leden of deel·
nemers;
Professionele organisaties en ondersteunende organisaties zoals koepelorganisaties, sportservices
·
of sportbonden kunnen geen gebruik maken van deze regeling.
20.5 Specifieke voorwaarden Jeugdsportsubsidie in het kader van overgangsjaar 2015
In afwijking van de nieuwe Algemene Subsidieverordening hanteren wij voor 2015 nog 1 keer de
·
aanvraagdatum voor 1 februari van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft. Voor het subsidiejaar 2016 moeten aanvragen jeugdsportsubsidie alszijnde waarderingssubsidie voor 1 oktober
2015 ontvangen zijn.
In afwijking van de nieuwe Algemene Subsidieverordening hanteren wij nog 1 jaar de regeling
·
dat als het ledenaantal van een organisatie onder het vereiste minimum aantal komt, de organisatie gedurende twee volgende jaren de subsidie ontvangt waarvoor zij in aanmerking zou komen
bij het wel voldoen aan het vereiste minimum aantal. Mocht na de twee jaren blijken dat de vereniging het minimum vereiste aantal leden niet haalt, dan wordt de subsidie beëindigd.
Subsidieplafond € 114.217 (Dekking uit kadernotitie sportbeleid 6511090)
€ 98.377 Jeugdsportsubsidie. Dit volledig bedrag wordt op volgorde van aanvraag aan verenigingen
verstrekt. Hierbij geldt de volgende verdeelregel:
a)Per jeugdlid € 21
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Indien het bedrag van de aanvragen het beschikbare budget overstijgt worden alle subsidiebedragen
verminderd met het percentage van de totale overschrijding.
€ 15.804 is de maximale bijdrage vanuit sportfonds. Dit bedrag wordt op volgorde van ontvangst aanvraag beoordeeld en verstrekt.

Artikel 21: Inwerkingtreding
1.
2.

Deze regelingtreedt in werking per 1 januari 2015.
Deze regeling is limitatief voor wat betreft de verstrekking van subsidies. Dat wil zeggen dat indien
er in andere regelingen en/of beleidsnota’s regels omtrent de subsidiabele activiteiten staan deze
met invoering van deze regeling komen te vervallen.

Artikel 22: Overgangsrecht
1.
2.

Deze subsidieregeling is van toepassing op besluiten met betrekking tot het subsidiejaar 2015,
ongeacht het moment waarop de betreffende procedure is gestart.
Deze subsidieregeling is niet van toepassing op meerjarige budgetsubsidies die zijn of worden
verleend voor een tijdvak dat aanvangt vóór 2014, waarbij in de beschikking nadrukkelijk een
looptijd van de subsidieverstrekking is opgenomen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het College d.d. 18 november 2014.
Het College van Waalwijk,
de secretaris, de voorzitter,
J. H. Lagendijk Drs. A.M.P. Kleijngeld
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