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1. Inleiding
Voor u ligt het subsidieprogramma 2011. Hierin wordt beschreven welke subsidieaanvragen voor
2011 zijn ingediend en welke (financiële) consequenties deze kunnen hebben voor de gemeente.
1.1 Beleidsuitgangspunten en actuele ontwikkelingen
Het subsidieprogramma 2011 is ontstaan op basis van subsidieaanvragen van instellingen en
organisaties. Regelgeving betreffende de subsidiëring is vastgelegd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergambacht 2009.
Een aantal organisaties krijgt subsidie op basis van het aantal inwoners in de gemeente. Voor 2011 is
dit aantal gesteld op 9.732 (inwoneraantal 1 januari 2010).
Met enkele instellingen worden prestatieafspraken gemaakt. Deze zijn:
 SWOB;
 Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland;
 Stichting Kwadraad;
 Bibliotheek;
 Het opvoedbureau (JSO).
Naar aanleiding van de actualisatie van de jeugdnota in 2008 is een aantal speerpunten benoemd,
waaronder jeugdparticipatie en gezondheid. Eind 2009 is het sport&cultuursChOOLsubsidie
geïntroduceerd. Daarin is het mogelijk om als sportvereniging maximaal één maal per jaar extra
middelen te verwerven voor het organiseren van een activiteit in samenwerking met de school en /of
om kinderen met een sport kennis te laten maken. In 2010 is de subsidie voor (sport)-jeugd bij
gekomen. Hiervoor zijn twee beleidsregels opgesteld met ieder een eigen (al door de raad vastgesteld)
subsidieplafond. Deze middelen worden gedekt uit de begrotingspost Jeugdnota. Het gaat om de
volgende beleidsregels:
- Beleidsregel SPORT sChOOL & CULTUUR sChOOL subsidie 2010/2011 (subsidieplafond
van € 4.000)
- Beleidsregel sportsubsidies 2010 (subsidieplafond van € 10.000,-)
In het Coalitieprogramma 2010-2014 ‘Bergambacht werkt aan een vitale toekomst’ worden de
subsidiemogelijkheden gecontinueerd en waar nodig uitgebreid.
Medio 2010 zijn de besprekingen over het vormen van een frontoffice van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) in de gemeente gestart. Met de betrokken instellingen wordt in de subsidiebeschikkingen
2011 een zinsnede opgenomen over de deelname aan het frontoffice CJG. Over de wijze van
indexering wordt een toelichting bij 1.3 gegeven
1.3 Subsidieplafonds
Uitgangspunt is het aantal aanvragen dat door de diverse instellingen wordt gedaan, Deze aanvragen
dienen vóór 1 mei voorafgaand aan het jaar waarvoor wordt aangevraagd te worden ingediend.
Formeel wordt het subsidieplafond door de gemeenteraad vastgesteld met het vaststellen van de
gemeentebegroting. Op basis hiervan wordt de hoogte van de subsidies vastgesteld.
1.4 Indexering
De raad heeft eind 2003 besloten om alle welzijnssubsidies te indexeren met het inflatiecijfer voor
de (niet-)loongebonden kosten, zoals deze jaarlijks in de gemeentelijke begroting wordt
opgenomen.
Voor 2011 is besloten een indexering van 0% op te nemen. Daarbij moet wel worden aangetekend, dat
de gemeente in 2010 een hogere indexering heeft toegepast dan de door het CBS berekende
(gemiddelde) indexering in 2010. Deze 0,5% wordt niet teruggevorderd.

2. Subsidiëring
De subsidieverordening voorziet in drie verschillende soorten subsidiëring: waarderingsubsidie,
projectsubsidies en structurele subsidies.
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2.1 Waarderingssubsidie
Een waarderingssubsidie is een structurele subsidie ter ondersteuning van georganiseerde en
verrichte basisactiviteiten en de instandhouding van verenigingen en organen in de gemeente
Bergambacht.
Met de toekenning van een waarderingssubsidie wil de gemeente haar waardering uitspreken voor
het werk van een instelling en de activiteiten die zij uitvoert.
In 2010 is de hoogte van de waarderingssubsidie door de gemeenteraad vastgesteld op € 305,-.
Met het hanteren van de nullijn, wordt de waarderingssubsidie voor 2011 gehandhaafd op dit
bedrag van € 305,-.
Voor de 2011 is door de volgende instellingen hun jaarlijkse waarderingssubsidie aangevraagd:
• Gem. Zangvereniging Aurora
• Gem. Koor Vriendschap
• Zangvereniging Zang en Genoegen
• Christelijk Koor Elim
• Jeugdnatuurwacht Berkenwoude
• Stichting Werkgroep AA
• PCOB
• ANBO
• Stichting Platform Gehandicapten
• NBvP Vrouwen van Nu, afd. Bergambacht
• Passage Bergambacht.
• Historische Vereniging Bergambacht
• Bergambacht Bokaal
In bijlage I treft u van de instellingen een korte omschrijving van wat de basisactiviteiten zijn, het
doel en het aantal leden, aan.
Nieuwe aanvragen in 2011 zijn:
• Muziekschool Berkenwoude
• Ondersteuningsgroep De Kromme Draai
• NBvP Vrouwen van Nu, afd. Berkenwoude
• Buurtcomité “Dreef”
Bij de nieuwe aanvragen wordt wel een beschrijving gegeven en tevens aangegeven of deze in
aanmerking komen voor een waarderingssubsidie.
Beoordeling van de nieuwe aanvragen 2011:
• Muziekschool Berkenwoude
De basisactiviteiten zijn muzieklessen voor kinderen van groep 4 en 5 van het
basisonderwijs in de vorm van 1 lesuur per week gedurende 2 leerjaren. Ook is er
jaarlijks een uitvoering. Het bijbrengen van plezier voor muziek staat voorop.
Ongeveer 20 leerlingen per jaar nemen deel.
De muziekschool komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 305,-.
• Ondersteuningsgroep De Kromme Draai
Basisactiviteiten zijn de belangenbehartiging van de ouders in de mr en de organisatie
van activiteiten voor de kinderen van de basisschool buiten de regulieren lesuren.
Activiteiten zijn intocht van sinterklaas, boekenbal, etc. en zijn gericht op alle 131
leerlingen van de basisschool.
Deze aanvraag wordt afgewezen op grond van artikel 6, lid d van de Algemene
Subsidieverordening Gemeente Bergambacht 2009: voor buitenschoolse activiteiten zijn
nog andere middelen beschikbaar. De school kan hiervoor namelijk zelf financiën
beschikbaar stellen.
• NBvP Vrouwen van Nu, afd. Berkenwoude
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•

De basisactiviteiten bestaan uit het organiseren van ledenavonden met sprekers over
een actueel onderwerp. Diverse activiteiten als excursies, creatieve cursussen etc. Het
doel is mensen met elkaar in contact brengen d.m.v. de activiteiten. Het aantal leden
bedraagt 37.
De NBvP komt in aanmerking voor een waarderingssubsidie van € 305,-.
Overigens, heeft de afdeling Berkenwoude in het verleden vaker een
waarderingsssubsidie ontvangen.
Buurtcomité “Dreef”
Het Buurtcomité heeft in 2009 in het kader van “kleine activiteiten te organiseren ter
bevordering van de leefbaarheid en meer sociale contacten onder de bewoners te
bevorderen” een bijdrage ontvangen voor de aanplanting van de Dreef. Dit in overleg
met de Jeugd Natuurwacht Berkenwoude.
Begin 2010 heeft het buurtcomité wederom eenmalige bijdrage gevraagd voor de
verdere aanplanting. Het is geen formele subsidieaanvraag in het kader van het
(jaarlijkse) subsidieprogramma, zodat de behandeling van de aanvraag van het comité
niet wordt meegenomen in dit subsidieprogramma, maar deze wordt in een ander kader,
bijvoorbeeld bij de burendag, behandeld.

2.2 Projectsubsidie
Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Bergambacht 2009 kan het college
eenmalige projectsubsidies verstrekken voor experimenten, bijzondere activiteiten, evenementen en
kleine investeringen ten behoeve hiervan. Toekenning van een projectsubsidie is slechts mogelijk
voor zover daartoe voldoende middelen beschikbaar zijn. Het subsidieplafond voor 2011 is voor de
projectsubsidies een totaalbedrag van € 10.000,-.
2.3 Structurele subsidies
Hieronder wordt per thema uiteengezet hoeveel subsidie door iedere organisatie voor 2011 is
aangevraagd. Met de grotere instellingen zijn subsidiegesprekken gevoerd, waarna de definitieve
hoogte van de subsidie is bepaald.
In een tabel is aangeven de hoogte van de subsidietoekenning, de hoogte van het aangevraagde
bedrag en de toegekende subsidie 2010.
De twee nieuwe subsidieaanvragen voor 2010 namelijk Jeugdsociëteit Klup ’72 en Stichting Lokale
Omroep Bergambacht / Radio Centraal, worden in 2.4 beschreven en beoordeeld.
2.3.1 Peuterspeelzaalwerk
In augustus 2010 is de wet Oké (Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie) in werking
getreden. Dit betekent een kwaliteitsimpuls van het peuterspeelzaalwerk door harmonisatie, een
dekkend aanbod van voorschoolse educatie en toezicht en handhaving op peuterspeelzalen.
Conform deze wet mogen er niet meer dan 16 peuters in een groep zitten. In 2010 is een nulmeting
uitgevoerd in hoeverre de peuterspeelzalen voldoen aan de gestelde wettelijke eisen. Op dit
moment (juli 2010) zijn de resultaten hiervan nog niet bekend. Wel is wettelijk vastgesteld dat alle
peuterspeelzalen in 2011 aan de wettelijke eisen moeten voldoen.
Voor 2011 wordt het beleid voor de peuterspeelzalen van afgelopen jaar voortgezet met
inachtneming van de nieuwe eisen van de wet Oké:
• Stichting de Ammerse Peuterclub te Ammerstol 2 peutergroepen (drie ochtenden);
• Stichting peuterspeelgroep ’t Hummeltje te Berkenwoude 2 peutergroepen (vier ochtenden);
• Stichting Peuterspeelzaal Kleinduimpje te Bergambacht 6 peutergroepen.
De wet biedt geen richtlijnen voor de hoogte van subsidies aan de peuterspeelzalen, dat is geheel
aan de gemeente om te bepalen. De gemeente hanteert de onderstaande criteria:
• 1 professionele leidster per groep;
• 1 vrijwilliger per groep;
• groepsgrootte: 14 tot 18 peuters.
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De Ammerse Peuterclub wordt door circa 30 peuters bezocht(tot april 2010). De inschrijvingen zijn
voldoende voor openstelling van drie ochtenden per week met gemiddeld 17 peuters. Met het oog
op de uitbreiding van woningen bij De Kromme Draai is de verwachting (van de peuterspeelzaal)
dat de inschrijvingen in 2011 niet minder zijn dan 2009 en 2010. Mocht het aantal aanmeldingen
dusdanig stijgen, dan kan worden overwogen om een extra groep te starten.
De peuterspeelzaal ’t Hummeltje in Berkenwoude is vier ochtenden open, met gemiddeld 15
peuters. In de aanvraag zijn geen wijzigingen t.o.v. 2010.
Peuterspeelzaal Kleinduimpje heeft voor 2010 extra subsidie gekregen om het mogelijk te maken
om te starten met een extra (zevende) groep. Deze is nog niet gestart. Voor 2011 is een lager
subsidiebedrag aangevraagd dan voor 2010, omdat bij de aanvraag is uitgegaan van het aantal
groepen, namelijk zes.
De peuterspeelzaal ontvangt daarnaast nog VVE-gelden.
Peuterspeelzalen
Stichting de Ammerse Peuterclub
Stichting peuterspeelzaal ’t Hummeltje
Stichting peuterspeelzaal Kleinduimpje
Totaal

Subsidie 2011
€ 12.000,€ 13.441,€ 36.500,€ 61.941,-

Aanvraag 2011 Subsidie 2010
€ 12.000,€ 13.668,€ 15.570,€ 13.441,€ 36.500,€ 43.150,€ 64.235,€ 70.259,-

2.3.2 Gebouwen
Het Gebouw te Ammerstol.
In 2004 heeft de gemeenteraad besloten om structurele subsidie beschikbaar te stellen aan de
vereniging Het Gebouw te Ammerstol. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het
door INBO opgestelde meerjaren onderhoudsplan. Voor 2011 is € 9.780,- gevraagd. Dat is de
subsidie 2010 met een indexering. Subsidie blijft gehandhaafd op het niveau van 2010.
Stichting De Zwaan, Berkenwoude
In 2004 heeft de gemeenteraad besloten een structurele subsidie beschikbaar te stellen aan de
stichting Cultureel Centrum Berkenwoude.
Binnen deze subsidie is een bedrag deels bedoeld om een BTW-nadeel op te vangen en deels
voor het reserveren voor / het plegen van groot onderhoud. Voor 2011 is € 18.000,- aangevraagd.
Dat is de subsidie 2010 met een indexering. De hoogte van de subsidie blijft op het niveau van
2010.
Gebouwen
Het Gebouw (Ammerstol)
Stichting De Zwaan (Berkenwoude)
Totaal

Subsidie 2011
€ 9.489,€ 17.538,€ 27.027,-

Aanvraag 2011
€ 9.780,€18.000,€ 27.780,-

Subsidie 2010
€ 9.489,€17.538,€ 27.027,-

2.3.3 Kunst, cultuur en recreatie
Met dit onderdeel worden die instellingen en verenigingen gesubsidieerd die een bijdrage leveren
aan amateurkunst in Bergambacht. De rol van de gemeente bij de subsidiering van deze terreinen
is ondersteunend en waarderend. Het zwembad Scharlesooi is ondergebracht bij het onderdeel
recreatie.
Muziekverenigingen
Sinds 2003 wordt er voor de muziekverenigingen een subsidielijn gehanteerd, die erop is gericht
de activiteiten van de muziekverenigingen voor de toekomst in stand te houden en een
rechtvaardige verdeling van de middelen tussen de betreffende verenigingen toe te passen.
De subsidielijn ziet er dan als volgt uit:
- 50% van de huurkosten, met een maximum van € 2.500 + jaarlijks nader te bepalen indexering;
- ledenaantal x € 30,- + jaarlijks nader te bepalen indexering;
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-

15% van de loonkosten van de dirigent en instructeur, met een maximum van € 2.500 + jaarlijks
nader te bepalen indexering.
De indexering is voor 2011 op 0% gesteld.
Muziekverenigingen
Excelsior ‘64
Excelsior
D.H.T.S.G.
Totaal

Subsidie 2011
€ 5.500,€ 6.893,€ 3.068,€ 15.461,-

Aanvraag 2011
€ 5.500,€ 6.900,€ 3.200,€ 15.600,-

Subsidie 2010
€ 5.642,€ 6.893,€ 3.068,€ 15.461,-

Oranjeverenigingen
Door het niet toepassen van de indexering op de subsidie voor 2011 blijven de bijdragen voor de
Oranjeverenigingen in 2011 gehandhaafd op het niveau van 2010. De Oranjevereniging Oranje
Nassau en Oranjevereniging Juliana voor 2011 vragen meer aan, maar er zijn geen bijzonderheden
die deze hogere bedragen verklaren.
Oranjeverenigingen
Feestcomité Ammerstol
Oranjevereniging Oranje Nassau
Oranjevereniging Juliana
Totaal

Subsidie 2011
€ 1.485,€ 2.492,€ 1.485,€ 5.462,-

Aanvraag 2011
€ 1.500,€ 3.995,€ 2.000,€ 7.495,-

Subsidie 2010
€ 1.485,€ 2.492,€ 1.485,€ 5.462,-

Stichting zwembad Scharlesooi
De bijdrage voor 2011 wordt gehandhaafd op het subsidieniveau van 2010. Daarnaast is er een
onderzoek gaande naar de incidentele en structurele kosten voor het verbeteren van het bad.
Het (structurele) subsidiebedrag is hierop dus nog niet aangepast. Een nader voorstel volgt na het
afronden van het onderzoek.
Stichting zwembad Scharlesooi
Stichting zwembad Scharlesooi

Subsidie 2011
€ 6.092,-

Aanvraag 2011
€ 6.200,-

Subsidie 2010
€ 6.092,-

Musea
De gemeente subsidieert twee regionale musea, namelijk het Verzetsmuseum Zuid-Holland te
Gouda en het streekmuseum Crimpenerhof te Krimpen aan den IJssel.
Verzetsmuseum Zuid-Holland
Het Verzetmuseum vraagt een bijdrage van € 0,071 per inwoner met een indexatie van 2%.
Echter, nu is besloten om de indexering op 0% te stellen, betekent dit € 0,071 x 9.732
(inwonersaantal 2010) = € 691,-.
Het museum bestaat in 2011 vijfentwintig jaar. Een deel van de activiteiten in 2011 zal in dat teken
staan.
Streekmuseum Crimpenerhof
Het streekmuseum Crimpenerhof te Krimpen aan den IJssel vervult een streekfunctie en biedt veel
informatie over de streek(historie). De subsidie voor 2011 is gebaseerd op de hoogte van de
subsidie 2010.

Musea
Verzetsmuseum Gouda
Museum Crimpenerhof
Totaal
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Torenmuziek
Om het carillon van de Laurentiustoren van Bergambacht meer te betrekken in het culturele leven
van Bergambacht, heeft de gemeente een bedrag beschikbaar gesteld voor concerten waarin het
carillon een centrale rol vervult.
De subsidieaanvraag 2011 is gebaseerd op een aantal bespelingen van het carillon tijdens
bijzondere activiteiten, zoals tijdens deTorendag Midden-Holland, de braderie, de
torenmuziekconcerten en de Open Monumentendag. De organisatie en de uitvoering van het
carillonmuziek ligt in handen van de beiaardier van Bergambacht, die in overleg met de gemeente
een programma samenstelt.
Torenmuziek
Torenmuziek

Subsidie
€ 2.550,-

Aanvraag 2011
€ 2.550,-

Subsidie 2010
€ 2.593,-

2.3.4 Jeugd en jongerenwerk
Jeugdsociëteiten: Stichting Jongerenruimte Bergambacht ‘’Cosma Shiva’’en Klup 72
In de gemeente Bergambacht zijn twee jeugdsociëteiten aanwezig, te weten Cosma Shiva in
Bergambacht en Klup ’72 in Ammerstol. Cosma Shiva en Klup ’72 vervullen op dit moment een
belangrijke functie als het gaat om vrijetijdsactiviteiten voor jongeren. Klup ’72 heeft voor 2011 een
subsidieaanvraag ingediend. Omdat het een nieuwe aanvraag is, wordt deze aanvraag behandeld
in 2.4.
Cosma Shiva heeft voor het eerst voor 2010 een subsidieaanvraag ingediend. Met de stichting is
afgesproken om de subsidie te koppelen aan het meerjaren onderhoudsprogramma. Het is van
belang dat door de stichting het gebouw goed wordt onderhouden en dat geld wordt gereserveerd
voor onderhoud in de toekomst. Deze voorwaarden worden ook in 2011 aan de subsidietoekenning
gekoppeld.
Jeugdsociëteiten
Cosma Shiva

Subidie 2011 Aanvraag 2011 Subsidie 2010
€ 5.000,€ 5.000,€ 5.000,-

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (STJJMH)
Met STJJMH worden elk jaar afspraken gemaakt in een zogenoemde uitvoeringsovereenkomst. De
afspraken in deze uitvoeringsovereenkomst worden geconcretiseerd in een jaarlijks werkplan. In het
werkplan worden alle activiteiten genoemd die de STJJMH op alle onderdelen uitvoert.
Net als in 2010 is het voor 2011 belangrijk dat alle activiteiten worden gebundeld en dat er een
goede samenhang is in het jeugdaanbod met onder andere het sport- en cultuurproject, het
jeugdinitiatief en de projecten alcohol en drugs.
De stichting vraagt om een uitbreiding van het aantal uren jongerenwerk met vier uur op basis van
de ervaringen in 2009 en de reeds opgedane ervaringen in 2010, die een toename aan
werkzaamheden voor het jongerenwerk laten zien. De kosten hiervan bedragen ruim € 10.000,-.
De urenuitbreiding van de jongerenwerker wordt niet gehonoreerd, omdat in 2010 vooralsnog
eenmalig is geïnvesteerd in het inkopen van extra uren, in de vorm van ambulant jongerenwerk. Er
wordt momenteel een notitie opgesteld over de toekomst van het jongerenwerk in onze gemeente
vanaf 2012. De hoogte van de subsidie wordt dus op het niveau van 2010 bevroren.
Stichting Jeugd- en
Subsidie 2011 Aanvraag 2011 Subsidie 2010
op basis van 16 uur op basis van 20 uur
op basis van 16 uur
Jongerenwerk Midden-Holland
Vraaggerichte ondersteuning 25 uur € 2.344€ 2.375,€ 2.344,per jaar
Jongeren(opbouw)werk 16 uur x 40 € 42.560,€ 53.000,€ 42.560,weken
Activiteitenbudget (inclusief
€ 4.120,€ 4.120,€ 4.120,administratiekosten 3,75%)
Totaal
€ 49.024,€ 59.695,€ 49.024,Subsidieprogramma 2011
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JSO Opvoedbureau Midden-Holland
Het opvoedbureau is een laagdrempelige voorziening waar ouders/verzorgers in een zo vroeg
mogelijk stadium ondersteuning bij opvoedingsvragen en problemen kunnen krijgen. Het aanbod is
gericht op ouders / verzorgers met kinderen in de leeftijd 0-19 jaar.
Met JSO worden productafspraken gemaakt voor 2011 betreffende de diensten van het
Opvoedbureau voor de gemeente Bergambacht. Een belangrijke productafspraak is dat er in de
gemeente Bergambacht jaarlijks tenminste13 nieuwe ouders via het opvoedspreekuur advies en
begeleiding ontvangen (1/3 spreekuur).
Over de deelname aan de frontoffice van het CJG wordt ook in de beschikking een zinsnede
opgenomen.
Ondanks het stellen van de indexering op 0% heeft JSO aangegeven de gemaakte prestaties te
kunnen nakomen.
JSO Opvoedbureau Midden-Holland
JSO opvoedbureau Midden-Holland

Subsidie 2011
€ 6.903,-

Aanvraag 2011
€ 7.005,-

Subsidie 2010
€ 6.903,-

Bureau Jeugdzorg (BJZ) Zuid-Holland - JPT
Het Jeugdpreventieteam (JPT) is een samenwerkingsverband tussen de Politie Hollands Midden en
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland. Het JPT biedt motiveringstrajecten aan jongeren die in aanraking
zijn gekomen met de politie en waar zorgen over bestaan.
Vanaf 2011 wordt de bijdrage van de gemeente bepaald door het aantal gewogen jeugdigen
(risicojeugd). Daarnaast wordt de grootte van de gemeente meegewogen. Het streven is om het
JPT onder te brengen bij het Veiligheidshuis, maar de verwachting is dat dit niet op korte termijn
gebeurt. Het subsidiebedrag voor 2011 wijkt met de nieuwe wijze van financieren voor
Bergambacht niet veel af van de voorgaande jaren.
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (JPT)
Bureau Jeugdzorg Zuid-Holland (JPT)

Subsidie 2011 Aanvraag 2011 Subsidie 2010
€ 4.705,€ 4.704,70
€ 4.764,-

2.3.5 Gezondheid en preventie
E.H.B.O-afdelingen
De gemeente Bergambacht subsidieert in het kader van de gezondheidsbevordering de plaatselijke
E.H.B.O.-afdelingen.
E.H.B.O-afdelingen
E.H.B.O. afd. Bergambacht-Ammerstol
E.H.B.O. afd. Berkenwoude
Totaal

Subsidie 2011
€ 500,€ 418,€ 918,-

Aanvraag 2011
€ 500,€ 420,€ 920,-

Subsidie 2010
€ 560,€ 418,€ 978,-

Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland (VTV)
Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland (VTV) is een organisatie die ten behoeve van
mensen met een verstandelijke beperking vrije tijds- en vormingsactiviteiten, ondersteunende en
activerende begeleiding verzorgt. Sinds jaren wordt deze instelling gesubsidieerd door de
gemeente. Voor de VTV Midden-Holland is uitgegaan van het subsidiebedrag van € 0,258 per
inwoner (niveau 2010 gecorrigeerd met een trendmatige verhoging van 2%). Daarmee vraagt de
organisatie op een bedrag van € 2.510,-. Ook voor deze organisatie geldt de nullijn, maar komt het
subsidie toch iets hoger uit door het hogere inwonertal, namelijk € 0,258 x 9732 = € 2.453,-.
Stichting Vrije Tijd en Vorming
Midden-Holland (VTV)
Stichting VTV Midden-Holland

Subsidieprogramma 2011

Subsidie 2011 Aanvraag 2011

Subsidie 2010

€ 2.453,-

€ 2.433,-

€ 2.510,-
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Stichting Kwadraad
De gemeente Bergambacht is voor de uitvoering van het maatschappelijk werk aangesloten bij
Kwadraad te Gouda. Karakteristiek voor het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is dat het met
een gecombineerd hulpverleningsaanbod aandacht schenkt aan zowel immateriële en materiële als
persoonlijke en sociale aspecten van de problemen die mensen hebben. Het AMW heeft
laagdrempeligheid hoog in het vaandel staan. Het is een voorziening voor alle burgers, er vindt
geen selectie vooraf plaats. Het AMW wil vooral ook bereikbaar zijn voor mensen in een
maatschappelijk kwetsbare positie.
Ook kent Kwadraad de Bereikbaarheid Buiten Kantooruren (BBK). De doelstelling hiervan is om in
crisissituaties van psycho-sociale aard buiten kantooruren zo snel en adequaat mogelijk hulp te
verlenen. Het gaat hierbij om acute noodsituaties waarbij hulp noodzakelijk is en niet gewacht kan
worden tot de volgende werkdag.
Daarnaast is in 2010 een nieuwe dienstverlening gestart, namelijk de internethulpverlening. De
(eerste) ervaring is dat hiervan goed gebruik wordt gemaakt en dat waar mogelijk ernstige
problematiek wordt doorgeleid naar een hulpverleningstraject.
Met de Stichting Kwadraad worden productafspraken gemaakt, namelijk:
1. Het aantal behandelde cliënten per jaar dient met een marge van 10% (positief of negatief)
overeen te komen met 118 hulpeenheden en 90 korte contacten per jaar per fte.
2. De ondergrens bij de spreekuurbezetting is 85%.
3. Bij 90% van de cliënten de termijn tussen aanmelding en intakegesprek korter is dan twee
weken.
4. Het handhaven van het spreekuur in Ammerstol.
Productie
Spreekuur
Korte contacten
Procesmatige
hulpverlening
Stichting Kwadraad
Stichting Kwadraad

Per fte
90
118

Totaal
2 p/w
94
122

Subsidie 2011
€ 90.467,-

Aanvraag 2011
€ 96.244,-

Subsidie 2010
€ 90.467,-

2.3.6 Ouderenwerk
SWOB
Met het bestuur van de SWOB zijn de gesprekken over de inhoud en de hoogte van de
subsidiebedragen nog gaande. Afhankelijk van de uitkomsten van de gesprekken zal het subsidie
bedrag vastgesteld worden door het college. Dit bedrag zal niet hoger worden dan het bedrag dat is
opgenomen in dit subsidieprogramma.
SWOB
SWOB

Subsidie 2011
€ 197.404,-

Aanvraag 2011
€ 278.802,-

Subsidie 2010
€ 186.010,-

2.3.7 Bibliotheek
De begroting van de basisbibliotheek Krimpenerwaard is zo opgebouwd dat de situatie voor de
afzonderlijke gemeenten helder in beeld is gebracht. Alle deelnemers (de 5 gemeenten) betalen
een deel van de kosten voor de backoffice. Voor de frontoffice blijven de gemeenten zelf
verantwoordelijk.
Mobiele bibliotheekvoorziening Berkenwoude
Met Karmac Bibliotheek Service (KBS) is een contract voor een periode van twee jaar (tot en met
2010) afgesloten. Gezien de functie die de bibliobus in Berkenwoude vervult, is het contract met
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een jaar verlengd. In 2011 zal opnieuw worden gekeken of deze voorziening nog steeds in de
behoefte voorziet.

Voorstel subsidie 2011
De bijdrage aan de backoffice bedroeg in de begroting 2009 per inwoner € 4,99. Voor 2010 is
gevraagd hier een bedrag van € 0,50 per inwoner extra aan toe te voegen. De andere gemeenten
hebben hiertoe niet besloten. Ook voor 2011 wordt deze bijdrage weer gevraagd.
Het voorstel is om het bedrag (à € 5.000,-) weer in de begroting op te nemen. Indien de andere
gemeenten wederom niet meedoen, kan dit bedrag worden gebruikt om de zelfbediening in filiaal
Bergambacht op te zetten.
Invoering zelfbediening
De BBK legt al een aantal jaar de vraag neer voor zelfbediening in het filiaal in Bergambacht. Voor
de gemeente Bergambacht is de keus een bedrag van € 60.000 eenmalig (en over een aantal jaar
weer dit bedrag) of ongeveer € 5.000,-jaarlijks (structureel). Aangezien het bedrag van € 5.000,voor de backoffice vorig jaar al was opgenomen en we er van uit kunnen gaan dat andere
gemeenten niet deelnemen, is het verschil ten opzichte van vorig jaar € 5.000,-. Het voorstel is dan
ook om structureel € 5.000,- op te nemen voor zelfbediening in het filiaal in Bergambacht indien
andere gemeenten niet meedoen. Vorig jaar is in het subsidieprogramma de voorwaarde gesteld
dat het gesprek met de vrijwilligers moet worden aangegaan over een eventuele zelfbediening in
Bergambacht. De BBK geeft aan dat dit gedaan is en uit ervaring weet zij dat vrijwilligers zich snel
aanpassen, al vergt een zelfbediening wel veel gewenning.
Wel moet rekening worden gehouden dat wanneer alle gemeenten wel bijdragen aan de backoffice
er (vanaf 2012) structureel een bedrag van € 5.000,- extra moet worden toegevoegd.
Het subsidie is als volgt opgebouwd:
De Basisbibliotheek Krimpenerwaard
Basis bedrag 2009
(excl.ondersteuningsregeling)
Indexering
Aanvullende bijdrage backoffice; € 0,50 per
inwoner
Aanvullende bijdrage t.b.v. storting in
voorziening
Structurele bijdrage zelfbediening
Bergambacht
Subtotaal
Provinciale Ondersteuningsregeling
‘vorming basisbibliotheken’ (2008 t/m 2012)
Totaal

Subsidie 2010
€ 208.259,-

Subsidie 2011
€ 221.633

€ 3.374,€ 5.000,-

€ 0,-

€ 5.000,-

opgenomen in
basisbedrag

opgenomen in
basisbedrag

€ 5.000,€ 221.633,€ 10.828,-

€ 226.633,€ 10.828,-

€ 232.461,-

€ 237.461

2.4 Nieuwe subsidies in het Subsidieprogramma 2011
Voor 2011 zijn er 2 nieuwe subsidieaanvragen binnengekomen.
Dit zijn:
1. Jeugdsociëteit Klup’72
2. Stichting Lokale Omroep Bergambacht / Radio Centraal
1. Jeugdsociëteit Klup’72
Voor 2011 heeft de jeugdsociëteit Klup ’72 een subsidieaanvraag ingediend. Zij vragen een
subsidie aan van € 5.000,-. In een gesprek met het bestuur is aangegeven dat de subsidie wordt
gekoppeld aan een meerjaren onderhoudsplan. De situatie in Ammerstol is wel anders dan in de
jeugdsociëteit in Bergambacht. Zo is het gebouw recent bijna geheel vernieuwd en er veel steun
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vanuit het dorp. Klup ’72 zal dan ook een ander onderhouds- en investeringsplan hebben dan
Cosma Shiva.

2. Stichting Lokale Omroep Bergambacht / Radio Centraal
In de nieuwe mediawet is de financiering van lokale omroepen vastgelegd. De bijdrage is
gebaseerd op een bedrag per huishouden: € 1,30 x 4232.
Overzicht nieuwe subsidie aanvragen:
Nieuwe subsidieaanvragen 2011
Klup 72
Stichting Lokale Omroep Bergambacht / Radio Centraal
Totaal

Subsidieprogramma 2011

Subsidie 2011
€ 5.000,€ 5.500.€ 10.500,-
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3. Subsidieprogramma 2011 in cijfers
In onderstaand overzicht staan de toegekende subsidie 2010, aangevraagde subsidie 2011 en
toegekende subsidie 2011 vermeld.
Toegekende
subsidie 2010

Subsidie
aanvraag 2011

Toegekende
subsidie 2011

Waarderingssubsidies
Zangvereniging Aurora
Zangvereniging Vriendschap
Zangvereniging Zang en Genoegen
Gospelkoor Elim
Werkgroep AA
ANBO
PCOB
Jeugdnatuurwacht Berkenwoude
Stichting Platform Gehandicapten
Historische vereniging Bergambacht
NBvP Vrouwen van Nu, afd. Bergambacht
Bergambacht Bokaal
Passage Bergambacht
NbvP Vrouwen van Nu, afd. Berkenwoude
Muziekschool Berkenwoude
Totaal

305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,3.965,-

305,305,305,305,305,305,1000,305,305,305,305,305,305,305,305,5.270,-

305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,305,4.575,-

Peuterspeelzalen
Psz de Ammerse Peuterclub
Psz Kleinduimpje
Psz het Hummeltje
Totaal

13.668,43.150,13.441,70.259.-

12.000,36.665,15.570,64.235,-

12.000,36.500,13.441,61.941,-

Gebouwen
Het Gebouw, Ammerstol
Stichting De Zwaan, Berkenwoude
Totaal

9.489,17.538,27.027,-

9.780,18.000,27.780,-

9.489,17.538,27.027,-

Kunst, cultuur en recreatie
Muziekvereniging Excelsior '64
Muziekvereniging Excelsior Bergambacht
Muziekvereniging DHTSG Berkenwoude
Feestcomité 30 april Ammerstol
Oranjevereniging Oranje-Nassau
Oranjevereniging Juliana, Berkenwoude
Zwembad Scharlesooi
Verzetsmuseum Midden-Holland
Streekmuseum Crimpenerhof
Torenmuziek
Totaal

5.642,6.893,3.068,1.485,2.492,1.485,6.092,687,2.539,2.593,32.976,-

5.500,6.900,3.200,1.500,3.995,2.000,6.200,701,2.500,2.550,35.046,-

5.500,6.893,3.068,1.485,2.492,1.485,6.092,691,2.539,2.550,32.975,-

Jeugd en jongerenwerk
Cosma Shiva
Stichting Jeugd en Jongerenwerk
JSO
Bureau Jeugdzorg/ JPT
Totaal

5.000,49.024,6.903,4.764,65.691,-

5.000,59.695,7.005,4.705,76.551,-

5.000,49.024,6.903,4.705,65.632,-
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Toegekende
subsidie 2010

Subsidie
aanvraag 2011

Toegekende
subsidie 2011

Gezondheid en preventie
EHBO Bergambacht-Ammerstol
EHBO Berkenwoude
Stichting VTV
Stichting Kwadraad
Totaal

560,418,2.433,90.467,93.878,-

500,420,2.510,96.244,99.674,-

500,418,2.543,90.467,93.928,-

Ouderenwerk
SWOB
Totaal

186.010,186.010,-

278.802,278.802,-

197.404,- (*)
197.404,-

Bibliotheek Krimpenerwaard
Totaal

232.461,232.461,-

242.352,242.352,-

237.461,237.461,-

Nieuw in het subsidieprogramma 2011
Klup 72
Lokale Omroep Bergambacht / Radio Centraal
Totaal

-

5.000,5.500,10.500,-

5.000,5.500,10.500,-

Projectsubsidies (subsidieplafond)
Totaal

10.000,10.000,-

Totaal subsidieprogramma

722.267,-

10.000,10.000,-

840.210,-

741.263,-

(*) Definitieve subsidiehoogte voor de SWOB in augustus 2010 nog niet bekend.

Subsidieprogramma 2011

14

Bijlage I

•

•

•

•

•

•

•

•

Activiteitenbeschrijving van de instellingen die een waarderingssubsidie hebben
aangevraagd

Gemengde Zangvereniging Aurora
De basisactiviteiten zijn enkele keren per jaar optreden, de wekelijkse oefenavond. Het doel
dat ze er mee willen bereiken is een keer in de 2 jaar een musical in “Het gebouw”. In 2011
wordt er weer een musical opgevoerd. Samen met muziekvereniging Excelsior ’64 geven
ze jaarlijks een nieuwjaarsconcert.
Er zijn 36 leden uit de gemeente Bergambacht.
Gemengde Zangvereniging Vriendschap
De basisactiviteit bestaat uit het zingen van klassieke koorzang.
Het doel is steeds betere koorzang ten gehore te brengen met zowel jonge als oudere
koorleden. In 2011 bestaat de zangvereniging 115 jaar.
Het aantal leden bedraagt 21.
Historische Vereniging Bergambacht
De basisactiviteiten van deze vereniging zijn bijeenkomsten, lezingen, excursies en het
uitgeven van een verenigingsblad. Het doel is om de interesse voor de historie te
bevorderen bij de inwoners van de gemeente Bergambacht en het stimuleren van behoud
en bescherming van historische bebouwing, monumenten etc. Het aantal leden is 81.
Gemengde Zangvereniging “Zang en Genoegen”
De basisactiviteiten zijn zomeravondconcert in juni en een kerstconcert in december. Het
doel dat ze willen bereiken is ontspanning en zinvol bezig zijn op een creatieve en gezellige
manier voor de leden. Een concert organiseren om hun liedjes en plezier te delen met
bewoners van Bergambacht en om nog meer mensen enthousiast te maken voor hun koor.
De vereniging heeft 28 leden uit Bergambacht, 2 leden komen uit Stolwijk, 1 lid komt uit
Lekkerkerk en 1 lid komt uit Schoonhoven.
Gospelkoor Elim
De basisactiviteiten zijn: zangoefenavonden organiseren, optredens verzorgen in kerken,
verzorgingshuizen en de gevangenis, de jaarlijkse uitvoering organiseren en meewerken
aan de volkskerstzang.
Het doel dat ze er mee willen bereiken is het brengen van gospelmuziek en dit wekelijks
instuderen. Er zijn 14 leden.
Jeugd Natuurwacht Berkenwoude
De basisactiviteiten zijn de jeugd van groep 7/8 van beide basisscholen kennis laten maken
met de natuur in en om Berkenwoude d.m.v. natuureducatie, in stand houden van de
geitenwei aan de “Dreef” en verfraaien en schoonhouden van het dorp.
Het doel is de betrokkenheid bij de natuur en de eigen leefomgeving versterken. De
kinderen van de Dreef worden betrokken bij het onderhoud van de geitenwei. Hier zijn
ongeveer 40 kinderen / leerlingen bij betrokken.
Stichting Werkgroep AA (Anonieme Alcoholisten)
De basisactiviteiten zijn het houden van 2-3 groepsbijeenkomsten per week, het bemensen
van de telefonische hulplijn 24 uur per dag en het verstrekken van informatie aan
verslaafden, relaties, hulpverleners over alcohol gebruik en misbruik.
Het doel dat ze voor ogen hebben is alcoholverslaafden van hun verslaving af te laten
komen, door het uitwisselen van eigen ervaringen en het volgen van het AA 12 stappen
programma.
Totaal 90 deelnemers uit de regio Midden-Holland, waarvan 7-9 deelnemers uit
Bergambacht.
PCOB Afd. Bergambacht
De basisactiviteiten zijn actieve belangenbehartiging voor ouderen vanaf 50 jaar, op het
gebied van inkomen, zorg, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit, verzorging
ontspanningsmiddagen, hulp bij het invullen van belastingformulieren en een ombudsman
waarop een beroep op gedaan kan worden.
Het doel is dat senioren vanaf 50 jaar worden ondersteund in het behartigen van hun
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belangen. Voor oudere leden worden contact- en ontspanningsmiddagen georganiseerd en
waarnodig wordt men geholpen met problemen. De PCOB heeft 300 leden. De PCOB
verzoekt om de waarderingssubsidie te verhogen naar minimaal € 1.000,-, zodat bestaande
activiteiten kunnen worden voortgezet en zo mogelijk uitgebreid. Voorstel is om deze
organisatie € 305,- waarderingssubsidie te geven en daarnaast te wijzen op de
mogelijkheid van het aanvragen van een projectsubsidie waarmee extra middelen kunnen
verworven voor bijvoorbeeld het jubileum in 2011.
Anbo afdeling Bergambacht
De basisactiviteiten is belangenbehartiging / sociale kontakten.
Het doel van de vereniging is eenzaamheid voorkomen en het contact met de samenleving
niet verliezen. Ze hebben een ledenaantal van 185.
Stichting Platform Gehandicapten Bergambacht
De basisactiviteiten bestaan uit werkzaamheden voor de gehandicapte medemens in de
Gemeente Bergambacht.
Het doel dat ze willen bereiken is de drie dorpen zo toegankelijk mogelijk maken in de
ruimste zin voor gehandicapten. Ze hebben geen leden.
De NBvP Vrouwen van Nu afd. Bergambacht
De basisactiviteiten bestaan uit het organiseren van ledenavonden met sprekers over
een actueel onderwerp. Diverse activiteiten als excursies, creatieve cursussen etc. Het
doel is mensen met elkaar in contact brengen d.m.v. de activiteiten. Het aantal leden
bedraagt 147.
Passage Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Bergambacht.
De basisactiviteiten zijn het organiseren van ledenavonden met sprekers over een
actueel onderwerp. Diverse activiteiten als excursies, creatieve cursussen, leeskring,
culturele uitstapjes en sportactiviteiten.
Het doel dat ze voor ogen hebben is het werken aan de vorming en ontwikkeling van de
leden. Het aantal leden bedraagt 87.
Bergambacht Bokaal
Stichting Bergambacht Bokaal organiseert jaarlijks een voetbaltoernooi door en tussen
de drie voetbalverenigingen binnen gemeente Bergambacht. Subsidie hiervoor wordt
door de organiserende voetbalvereniging aangevraagd. Het doel van de activiteiten van
‘’Bergambacht Bokaal’’ is om samenhorigheid en samenwerking tussen de drie
voetbalverenigingen binnen de kern Bergambacht te bereiken. Binnen de drie kernen zijn
er 1000 leden, waarvan 70 deelnemers afkomstig van de drie voetbalverenigingen
binnen de gemeente Bergambacht.
Hoewel het toernooi formeel geen eigen rechtspersoonlijkheid kent, ontvangt de
organiserende vereniging van dat jaar vanaf 2010 een waarderingssubsidie. Het college
kan namelijk op grond van artikel 2 lid 1 en 2 van de Algemene Subsidieverordening
Gemeente Bergambacht 2009 subsidie verlenen.
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Bijlage II
AA
ANBO
BBK
BBK
BJZ
CBS
CJG
EHBO
JPT
JSO
KBS
NBvP
OKAN
PCOB
STJJMH
VTV
SWOB
Wet Oké
VVE

Afkortingenlijst
Anonieme Alcoholisten
Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen
Basisbibliotheek Krimpenerwaard
Bereikbaarheid Buiten Kantooruren (Kwadraad)
Bureau Jeugdzorg
Centraal Bureau voor de Statistiek
Centrum voor Jeugd en gezin
Eerste hulp bij ongelukken
Jeugdpreventieteam
Expertisecentrum voor Jeugd Samenleving en Opvoeding
Karmac Bibliotheek Service
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen
Project Ouderen en Kansen
Protestants Christelijke OuderenBond
Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland
Stichting Vrije Tijd en Vorming
Stichting Welzijn Ouderen Bergambacht
Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
Voor- en Vroegschoolse Educatie
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