Concept subsidie overzicht 2014
Op grond van de algemene subsidie verordening 2004 van de gemeente IJsselstein dient het college
een subsidie plafond vast te stellen waarin een overzicht wordt gegeven van de activiteiten en
instellingen die het college wenst te subsidiëren, inclusief de daarbij horende maximale subsidie
plafonds.
De gemeenteraad zal op voorstel van het college de definitieve plafonds vaststellen in de
begrotingsraad in november 2013.
Alle subsidies kleiner dan € 7.500 worden ambtshalve vastgesteld. Er hoeft dus geen verantwoording
worden afgelegd. De gemeente IJsselstein zal jaarlijks steekproefsgewijs een aantal gesubsidieerde
instellingen controleren of ze voldoen aan de subsidie beschikking.
In 2014 zijn de beleidsregels Kunst en Cultuur en Sport toegepast.

Programma 1 Bestuur en Organisatie
S104 Subsidierelatie: Karnavals Organisatie IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Carnavalsoptocht
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De carnavalsoptocht is een jaarlijks succesvol evenement dat vele kijkers en
deelnemers en bezoekers uit IJsselstein en omgeving trekt.
Advies: subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Vermaak voor bewoners en bezoekers van de stad, promotie van de stad.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.545
€ 1.500

€ 1.500

S105 Subsidierelatie: Stichting IJsselsteinloop

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: IJsselsteinloop
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De IJsselsteinloop is een jaarlijks evenement welke veel bezoekers trekt uit
IJsselstein en omstreken.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Vermaak van inwoners en promotie van de stad IJsselstein.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.369
€ 1.369

€ 1.369

S107 Subsidierelatie: RTV9

a.
b.

c.

Onderwerp: Regio radio en TV
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Verzocht wordt om subsidie van 1,30 per aansluiting (conform de richtlijnen van
het commissariaat van de media). Onder aansluiting wordt woonruimte (vng) of
huishouden (rijksoverheid) verstaan. Dus afhankelijk van aantal woonruimten of
huishoudens. In de begroting 2014 van RTV9 is € 13.000 opgenomen als begrote
subsidie.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Inwoners van IJsselstein gevraagd en ongevraagd voorzien van informatie,
nieuws en berichten van vermaak.
Advies: Subsidie toekennen.
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€ 13.172
€ 13.000

d.

Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
IJsselsteiners zijn betrokken en goed geïnformeerde inwoners.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 13.000

S109 Subsidierelatie: Stichting Oranjevereniging IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Koningsdag en dodenherdenking 2014
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Koningsdag en dodenherdenking zijn evenementen voor alle inwoners en
bezoekers van IJsselstein.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
De inwoners kunnen Koningsdag op 26 april 2014 op een feestelijke wijze
vieren.
De inwoners kunnen Dodenherdenking op 3 mei 2014 gepast beleven.
Wij achten de subsidie + 2 % index voldoende voor de uitvoering van deze activiteit
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 9.164
€ 9.500

€ 9.348

S156 Subsidierelatie: Stichting Kerstboom

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De ontsteking van de grootste kerstboom in de Gerbrandytoren draagt bij aan
het aantrekkelijk en bekend maken van IJsselstein voor bezoekers
uit IJsselstein en omgeving.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Vermaak voor bewoners en bezoekers van de stad, promotie van de stad.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.151
€ 5.000

€ 5.000

S909 Subsidierelatie: Theatergroep de Schakel, Sinterklaasintocht 2014

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sinterklaas, stadspromotie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De intocht van Sinterklaas is een evenement voor alle inwoners en bezoekers
van IJsselstein.
Advies subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
De inwoners van IJsselstein kunnen de intocht van Sinterklaas op een
feestelijke wijze vieren.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.902
€ 3.940

€ 3.940

S157 Subsidierelatie: Ysselfestein

a.
b.
c.

Onderwerp: Ysselfestein
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Ysselfestein is een jaarlijks evenement welke veel bezoekers trekt uit
IJsselstein en omstreken.
Advies: Subsidie toekennen.
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€ 3.693
€ 3.600

d.

Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Vermaak van inwoners en promotie van de stad IJsselstein.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.600

S911 Subsidierelatie: incidenteel
en
912

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Incidenteel stadspromotie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Incidentele subsidie t.b.v. stadspromotie
Advies: subsidie opnemen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Doordat er minder subsidie is aangevraagd is het incidentele subsidie bedrag
verhoogd.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.999
n.v.t.

€ 6.608

Het totale subsidie plafond voor het programma Bestuur en Organisatie bedraagt € 44.365.
Opmerking: De in 2013 opgenomen subsidie t.b.v. de open monumenten dag is niet meer opgenomen
omdat de gemeente de werkzaamheden zelf uitvoert. Het (subsidie) budget zal worden verschoven
naar reguliere exploitatie budget om deze activiteit te blijven uitvoeren.
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Programma 3 Woon- en leefomgeving
S149 Subsidierelatie: Vereniging van natuur- en milieueducatie (IVN)

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Natuur –en milieueducatie (NME)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
IVN zet zich in voor natuurbehoud en natuurbeleving in IJsselstein.
Advies : Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Excursies met IVN natuurgidsen, opstellen definitieve natuurkaart, verzoeken
informatie en advies.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.752
€ 1.718

€ 1.718

S200 Subsidierelatie: Kringloop Midden-Holland BV

a.
b.
c.

Onderwerp: Inzameling en hergebruiken afgedankte goederen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
- De Kringloop levert een bijdrage aan de doelstellingen van het
IJsselstein Duurzaam.
- De activiteiten van de Kringloop leveren een bijdrage aan de afval
doelstellingen.
- Het leveren van een bijdrage aan de scheidingsdoelstellingen vanuit het
Landelijk Afvalbeheerplan.
Conform gemaakte afspraken bedraagt het subsidie bedrag voor 2014 en verder
€ 15.000.
Advies: subsidie toekennen

€ 35.000
€ 15.000

€ 15.000

S208 Subsidierelatie: Stichting Speeltuin Kloosterplantsoen (SSK)

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Speeltuin Kloosterplantsoen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
SSK is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de speeltuin die in
2013 in het Kloosterplantsoen zal worden gerealiseerd. De kosten die de
gemeente maakt voor het onderhoud van de speeltoestellen in het
Kloosterplantsoen wordt nu gegeven aan de SSK als bijdrage in het onderhoud
en beheer van de speeltuin.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Instandhouding speeltuin Kloosterplantsoen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Het totale subsidie plafond voor het programma Woon- en leefomgeving bedraagt € 22.718.
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€ 6.000
€ 6.000

€ 6.000

Programma 4 Mobiliteit
S185 Subsidierelatie: Scholen, Veilig verkeer Nederland etc.

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Verkeerseducatie en gedragsbeïnvloeding
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het betreft hier subsidie aanvragen gedurende het jaar waarbij jongeren en
ouderen betrokken zijn bij het verkeer.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
 Verkeerseducatie voor jongeren en ouderen
 Bezoek aan verkeerstuin
 Rijvaardigheidsbijeenkomsten
 Verkeerseducatiematerialen etc.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 4.202
N.v.t.

€ 4.202

S198 Subsidierelatie: Buurtbusvereniging W-IJ 505

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Stimuleren bereikbaarheid kleine kernen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De subsidieaanvraag draagt bij aan de mobiliteit van jongeren en ouderen door
het realiseren van een busverbinding door de kleine kernen in de regio.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
 Het ondersteunen van vrijwilligers in hun functie;
 Gelegenheid bieden voor onderling contact en ervaringsuitwisseling;
 Het leveren van chauffeurs voor lijn 505;
 Het uitvoeren van verenigingsactiviteiten dat de Buurtbusvereniging WIJ.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Het totale subsidie plafond voor het programma Mobiliteit bedraagt € 5.202.
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€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000

Programma 5 Economie, werk en Inkomen
S231 Subsidierelatie: Stichting leergeld

a.
b.
c.

Onderwerp: Minimabeleid
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het gemeentelijk minimabeleid voorziet in het deelnemen van kinderen uit
gezinnen met een sociaal minimum inkomen aan binnen en buitenschoolse
activiteiten. Instrumenten hiervoor zijn o.a. de U-pas en de individuele
bijzondere bijstand. In principe zijn de gemeentelijke instrumenten voldoende.
Stichting Leergeld (SL) is een particulier initiatief dat voor een deel het
gemeentelijk minima beleid overlapt en voor een deel aanvullend hierop is.
Aanvullend, omdat via het netwerk en de werkwijze van SL er mensen worden
bereikt die niet door de gemeente worden bereikt. Stichting leergeld vervult al
enkele jaren een rol bij de participatie van kinderen uit minimagezinnen Tot en
met 2102 ontving zij hiervoor subsidie van de gemeente. Dit werd bekostigd
vanuit de incidentele Aboutaleb- gelden voor deze groep.

€0
€ 35.000

Het college wil in 2014 door het toekennen van een eenmalige
stimuleringssubsidie subsidie van € 5.000 hun waardering uitspreken voor
Stichting Leergeld.

d.

Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
€ 5.000
De Stichting Leergeld blijft gezinnen ondersteunen in het ontwikkelen van hun
kennis en sociale vaardigheden.
Het totale subsidie plafond voor het programma Economie, werk en inkomen bedraagt € 5.000.
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Programma 6 Welzijn
We starten dit overzicht met de grootste subsidie relaties Pulse en Vitras/CMD.
Pulse:
In het subsidie overzicht zijn ook de nieuwe subsidies aan Pulse opgenomen m.b.t.:
- Jongeren Informatie Punt
- Sociale Activering.
- Uitvoering Wijkgericht werken.
13.
a.
b.
c.

Subsidierelatie: Pulse
Onderwerp: WMO- Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
€ 1.082.239
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Met Pulse is afgesproken dat de subsidieaanvraag voor 2014 zoveel mogelijk
wordt vormgegeven conform de methodiek van beleidsgestuurde
contractfinanciering (BCF). 2013 en 2014 zijn pilotjaren, waarin ervaring kan
worden opgedaan met zowel het formuleren van de opdracht en de aanvraag als
met de uitvoering volgens een nieuwe, meer integrale werkwijze. De pilot met
Pulse rond BCF wordt uitgevoerd in een context waarin ook inhoudelijk veel
verandert in de opdracht die de gemeente op het terrein van welzijn aan
uitvoerende organisaties wil geven. Van maatschappelijke organisaties wordt
steeds meer een integrale werkwijze verwacht, waarbij vraaggericht werken,
samenwerking met andere organisaties en het zoveel mogelijk stimuleren van
eigen kracht centraal staan. Ook van Pulse vraagt dat een andere benadering in
hun dienstverlening.
De aanvraag die Pulse in deze fase heeft neergelegd is tot stand gekomen in
overleg met de gemeente. In de aanvraag is de nieuwe visie op de uitvoering en
de rol van Pulse beschreven en is een eerste koppeling gelegd met de daarbij
behorende dienstverlening. Er zullen nog slagen gemaakt moeten worden. Het
aanbod dat Pulse in de aanvraag beschrijft zal kritisch tegen het licht worden
gehouden. Er zullen nadere keuzes gemaakt moeten worden in wat Pulse vanaf
2014 definitief wel of niet gaat bieden. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe
Pulse kan meebewegen in het proces dat de gemeente heeft ingezet, waarin
meer en meer een andere, meer flexibele en vraaggerichte inzet van Pulse zal
worden gevraagd. Ook moet de gemeente voldoende sturingsintrumenten in
handen hebben om het resultaat van de dienstverlening van Pulse te kunnen
beoordelen. De komende maanden zullen aan het aanbod van Pulse in overleg
met de inhoudelijk betrokken medewerkers vanuit de gemeente prestatieindicatoren worden geformuleerd. Ook zal de begroting van Pulse worden
uitgesplitst tot het niveau dat deze optimaal aansluit bij de wens van de
gemeente om zowel inhoudelijk als wat betreft kosten de dienstverlening van
Pulse te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken met het aanbod van
mogelijke andere organisaties.

d.

Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Zelfredzame inwoners
 Ouderen en mensen met een beperking krijgen laagdrempelig en in de eigen
omgeving ondersteuning bij het formuleren en oplossen van hun hulpvraag
 Ouders van jonge kinderen die dat nodig hebben, leren om te gaan met en
steun te zoeken bij taalachterstanden van hun kinderen.
 In wijken en buurten zijn sociale netwerken actief en vindbaar
 Mantelzorgers en vrijwilliger worden afdoende ondersteund in hun taken
Sterke sociale cohesie in de buurt
 Beroepskrachten zijn actief en werken samen in de buurt in de vorm van
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buurtteams. Zij zijn actief in het signaleren en oplossen van problemen
Bewoners(groepen) worden gestimuleerd en krijgen ondersteuning bij het
uitvoeren van initiatieven, activiteiten en diensten die de leefbaarheid in de
wijk ten goede komen

Een samenhangend geheel van collectieve voorzieningen
 De individuele vraag naar collectieve voorzieningen wordt doorlopend
gemonitord en vertaald naar de vraag op buurt en/of gemeenteniveau.
 De vraag is gematched met bestaande, reguliere dienstverlening,
verenigingsleven.
 Voor zover niet regulier inpasbaar, is een passend collectief aanbod
georganiseerd.
Hiermee is ook resterende taakstelling keuzes maken op de overhead van Pulse
ingaande 2014 ( € 50.000) gerealiseerd.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.190.875

S238 Subsidierelatie: Pulse

a.

b.
c.

d.

Onderwerp: huisvesting voor diverse activiteiten (oase etc.).
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
De huisvestingslasten waren verwerkt in de afzonderlijke subsidieaanvragen
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Pulse heeft geen eigen panden meer, maar huurt huisvesting voor diverse
activiteiten, onder andere de Oase (Axion). Deze locatie is ook voor andere
gebruikers gratis beschikbaar voor welzijnsactiviteiten. Pulse verzorgt het
beheer door vrijwilligers. De lasten voor de huisvesting van de eigen
medewerkers (kantoorruimte) is verwerkt in de BCF-subsidieaanvraag.
We hebben op verzoek van Pulse de huisvestingslasten aparte gepresenteerd.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Er is huisvesting beschikbaar voor de diverse welzijnsactiviteiten die Pulse
verzorgt, en deze ruimte is ook beschikbaar voor andere organisaties die
welzijnsactiviteiten willen organiseren.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 137.719

€ 137.719

NB: We willen structureel niet meer terug naar de situatie van een aantal jaren gelden waar Pulse
separaat werd gesubsidieerd voor huisvesting. In het kader van BCF willen wij dat in 2015 Pulse voor
alle activiteiten een integrale kostprijs hanteert.
Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten (IJsselveld Oost).
S217 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.

c.

Onderwerp: Projectsubsidies Programma IJsselveld-Oost
Deze projectsubsidies betreffen de eerste fase van het programma IJsselveld-Oost,
die loopt tot eind 2016.
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Beheer buurthuis Studio 10
Assistent jongerenwerker Studio 10
Project Sport als middel
Project Computerwijk
Huis aan Huis Aanpak
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Continuering van de succesvolle activiteiten binnen het project IJsselveld Oost
in 2014 zijnde:
- Beheer en Exploitatie van het buurthuis Studio 10
- Begeleiding van Jongeren (assistent-jongerenwerker)
- Project Sport als middel
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€ 217.146
€ 217.146

d.

- Project Computerwijk
- Huis aan Huisaanpak
Tevens wordt verwacht een actieve deelname aan het programma-overleg en de
regiegroep IJsselveld-Oost, zoals overeengekomen in de samenwerkingsovereenkomst van het programma IJsselveld-Oost.
Advies: toekennen subsidieaanvraag
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Beheer en Exploitatie van buurthuis Studio 10
- Algemeen aanspreekpunt beheer & verantwoording voor goede gang
van zaken Studio 10.
- Dagelijks onderhoud, bevoorrading en schoonhouden van Studio 10.
- Zorgdragen voor opstellen programmering en optimaal gebruik van
Het beheer van Studio 10 wordt uitgevoerd conform de bruikleenovereenkomst
die in 2013 tussen gemeente en Pulse is ondertekend.
Begeleiding van Jongeren en het beheer van het buurthuis Studio 10
De begeleiding van activiteiten voor oudere jongeren in Studio 10 met als doel
deelname aan de samenleving. Tevens wordt verwacht dat er een stagiaire
jongerenwerk geplaatst en begeleid wordt in Studio 10.
Project Computerwijk
Stimuleren van zelfvertrouwen en kansen op persoonlijke ontwikkeling,
onderwijs en een baan voor personen uit een sociaal economische
achterstandspositie door het vergroten van digitale kennis bij en door
buurtbewoners van IJsselveld Oost. 12 docenten en 48 cursisten worden
opgeleid.
Project Sport als middel
Het project Sport als middel is een project gericht op jongeren die vooral op
straat hangen in/uit IJsselveld Oost. Het gaat hierbij om signaleren, stimuleren
en begeleiden van jongeren naar een sport activiteit, met als doel om beter
gedrag te ontwikkelen, een beter zelfbeeld te creëren, eigen
verantwoordelijkheden aan te leren en daarmee overlast te verminderen. Bij
deelname aan het project wordt van de jongeren participatie in buurtactiviteiten
verwacht.
Huis aan Huisaanpak
Een op maat gesneden aanpak per gezin, die significant verbeteringen “achter
de voordeuren” tot stand brengt, leidend tot een verbetering van de
sociaaleconomische positie van het gezin. Gewenste prestaties in 2014:
o Huisbezoeken bij de ‘nieuwe instroom’ in de wijk, specifiek de
sociaaleconomisch kwetsbare inwoners. Het deel van de huisbezoeken leidt
tot een hulpvraag wordt effectief doorverwezen naar een adequate
ondersteuning of zorg.
o Inzet op lopende dossiers is gericht op doorverwijzing en adequate
matching tussen zorgvraag en aanbod.
o Huis aan Huis Aanpak is integraal onderdeel van het functioneren van het
integraal wijkteam Noord, en levert aantoonbare bijdrage aan het
outreachend werken en de ketensamenwerking tussen hulpvragen en
zorgaanbieders in de wijk.
o Gedurende het jaar wordt een of meerdere dagdelen per week spreekuur is
georganiseerd, in de wijk, voor bewoners van de wijk.
o Halfjaarlijkse beknopte voortgangsrapportage gevraagd, met vermelding
van aantallen bereikte mensen, afgelegde huisbezoeken, behandelde vragen
en doorverwijzingen (kwantitatief en kwalitatief) en de gerealiseerde bijdrage
aan versterking van de ketensamenwerking tussen hulpvragen en
zorgaanbieders in de wijk.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Zelfstandig functioneren/participeren van kwetsbaren.
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€ 217.146

S230 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sociale activering
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
 Een alternatief bieden voor de activeringsactiviteiten voor klantgroep 4 van
de WWB die per 1 mei 2013 niet door WIL zijn overgenomen.
 IJsselstein voorbereiden op toekomstige gemeentelijke taken ten aanzien
van dagbesteding en activering die met ingang van 1 januari 2015 van de
AWBZ naar de gemeente worden overgeheveld.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
 Activeringsactiviteiten voor klantgroep 4 van WIL.
 De gemeente heeft eind 2014 een lokale voorziening beschikbaar ten
behoeve van dagbesteding en activering.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Op dit moment is er nog geen zicht op de financiering na 2014. Naar
verwachting worden deze kosten opgevangen binnen de decentralisatiemiddelen.

€ 54.000
€ 78.480

€ 78.480

S045 Subsidierelatie: Pulse

Onderwerp: Buurtbemiddeling
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
€ 60.293
b.
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
€ 60.293
c.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Buurtbemiddeling is een belangrijk middel om prestatieveld 1 van de WMO te
realiseren: het versterken van sociale cohesie in IJsselstein. Daarnaast heeft
buurtbemiddeling ook een positief effect op het subjectieve veiligheidsgevoel in
IJsselstein.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
d.
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
 Het beperken van buurtconflicten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
€ 60.293
n.b. Woningbouwvereniging Provides draagt € 25.000 bij t.b.v. het uitvoeren van buurtbemiddeling.
a.

Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in buurten en wijken
S236 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Beheer wijkbudgetten en bewonersorgansiaties
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Pulse is verantwoordelijk voor het technisch beheer en de verantwoording van
de wijkbudgetten ( € 49.740) en wonersorganisaties ( € 11.875). Deze budgetten
worden door Pulse ter beschikking gesteld aan de bewonersgroepen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Wijkbudgetten:
Pulse fungeert als technisch beheerder van de wijkbudgetten. Pulse draagt zorg
voor een correcte verdeling van de wijkbudgetten op basis van € 5 per adres
met een maximum van € 10.000 per wijk.
Bewonersorganisaties
Het opbouwwerk levert organisatorische ondersteuning gericht op het optimaal
functioneren van de bewonersorganisaties. De bewonersorganisaties
ontvangen via Pulse een subsidie voor hun organisatie voor € 1 per adres met
een maximum van € 1.800 per wijk. De verdeling van de middelen en
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€ 61.615
€ 61.615

€ 61.615

verantwoording vindt plaats via de jaarrekening van Pulse.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Preventief Jeugdbeleid
S229 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Jongeren Informatie Punt (JIP)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag draagt bij aan de visie van de gemeente IJsselstein. Zij vindt het
belangrijk dat haar jeugd op een positieve manier kan opgroeien en kan
deelnemen aan de maatschappij. Het streven is om alle kinderen en jongeren de
kans te bieden zoveel mogelijk tot zijn of haar recht te komen. Dat betekent
investeren in de jeugd en waar nodig het juiste ‘duwtje’ voor wie hulp nodig
heeft. Daarbij zijn preventieve acties, mogelijkheden en voorzieningen voor de
jeugd leidend, kortom een positief jeugdbeleid in de gemeente IJsselstein.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Zie c
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 58.376
€ 54.646

€ 54.646

Algemeen jeugdbeleid
S163 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Maatschappelijke stages
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het continueren en verbeteren van de bemiddelings- en
ondersteuningsstructuur maatschappelijke stages voor de regio Nieuwegein,
IJsselstein, Vianen en Lopik.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
 Voortzetting van de in 2009 aangegane afspraken
 Inzet stagemakelaar
 Informatievoorziening en deskundigheidsbevordering van stageaanbieders
 Organiseren van bijeenkomsten.
Vanaf 2015 stelt het Rijk geen middelen meer beschikbaar voor
maatschappelijke stages (meicirculaire). Met ingang van 2015 wordt deze
activiteiten niet meer gesubsidieerd.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 15.453
€ 15.453

€ 15.543

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S119 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

Onderwerp: Algemeen Maatschappelijk Werk
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Deze subsidie aanvraag voorziet in de wettelijke taak op het gebied van
algemeen maatschappelijk werk. Dit betreft kortdurende psychosociale
ondersteuning/hulpverlening. Vitras voorziet in 2014 311
hulpverleningstrajecten uit te voeren. In de jaarrekening 2012 verantwoordt
Vitras 266 gerealiseerde hulpverleningstrajecten.
Op basis hiervan achten wij, rekening houdend met een beperkte stijging, 290
trajecten voldoende.
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€ 299.215
€ 301.436

d.

Advies: Gedeeltelijke toekenning subsidieaanvraag (290*€ 968)
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
290 gerealiseerde AMW hulpverleningstrajecten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 280.720

€ 280.720.

Preventief jeugdbeleid.
S164 Subsidierelatie: Vitras/CMG

a.

b.
c.

d.

Onderwerp: Exploitatie Centrum Jeugd en Gezin
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
- Manager + coördinator CJG € 98.773
- Telefonie CJG € 6.527
- Netwerkbudget CJG € 10.000
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
In 2008 is door de gemeenteraad de kadernota Centrum voor Jeugd en Gezin
2008-2011 (CJG) vastgesteld. Op basis van deze nota heeft de gemeente
Vitras/CMD verzocht een subsidieaanvraag in te dienen voor het (verder)
ontwikkelen en regisseren van de lokale infrastructuur jeugdhulp. Er zijn twee
CJG-functionarissen actief in de rol van CJG-manager en procesregisseur.
Tevens beschikt Vitras over een werkbudget ter bevordering van de de
flexibiliteit van het lokale zorgveld en speelt in op vragen van opvoeders en
kinderen waarvoor nu aanbod ontbreekt of wachttijden zijn.
Het te verlenen subsidiebedrag strekt tot het uitvoeren van de doorontwikkeling
van het CJG en het behalen van de genoemde doelen en resultaten.
In 2012 en 2013 is er incidenteel extra zorgcoördinator uren gesubsidieerd. Wij
achten het noodzakelijk vanaf 2014 deze extra structureel te subsidiëren.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het instandhouden van de activiteiten CJG
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 115.260

€ 136.818

€ 136.818

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S168 Subsidierelatie: Vitras/CMG

a.
b.
c.

Onderwerp: Gezinscoaching
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Naast het basiscontract Algemeen Maatschappelijk Werk worden diverse andere
activiteiten aangeboden. Eén daarvan is Gezinscoaching. Het betreft gezinnen
met een zware problematiek. Ouders in deze gezinnen kampen bijvoorbeeld met
psychische problemen, verslaving of agressie. Het opvoedingsklimaat staat
daarmee zwaar onder druk. Vitras/CMD verzoekt een bedrag dat is gebaseerd op
4 hulpverleningstrajecten. Een kenmerk van het hulpverleningstraject betreft de
‘wrap around’ benadering. De hulpverlener is veel in het gezin aanwezig en
heeft een duidelijke rol qua probleem/oplossingsverantwoordelijkheid. Het
voldoet aan de gemeentelijke wens om begeleiding te geven volgens het
principe 1 gezin, 1 plan.

€ 22.072
€ 21.644

In de jaarrekening 2012 verantwoordt Vitras 2 gerealiseerde trajecten. Op basis
hiervan achten wij 3 trajecten in 2014 realistisch.

d.

Advies:Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Realiseren 3 trajecten Gezinscoaching (3* € 5.411).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
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€ 16.233

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S221 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Algemeen Maatschappelijk Werk, Jeugdtrajecten door
schoolmaatschappelijk werkers
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Vitras/CMD voert het Algemeen Maatschappelijk Werk uit. In 2012 zijn de
contacten tussen het onderwijs en de zorg versterkt waardoor er een stijgende
lijn zichtbaar is in de behoefte van scholen naar ondersteuning van hun
leerlingen. Om de laagdrempelige functie van het CJG meer vorm te geven is er
behoefte aan meer passende ondersteuning dicht bij de doelgroep. Het
schoolmaatschappelijk werk komt door de stijgende vraag in het gedrang.
Gezien de behoefte aan licht ambulante ondersteuning aan school, kind,
jongere en gezin heeft Vitras/CMD een aanvraag ingediend om 30 trajecten
Jeugd Maatschappelijk Werk te verzorgen en deze direct aan de
schoolmaatschappelijk werkers te koppelen.
De trajecten hebben gemiddeld een duur van 5 contacten.
Advies: toekennen subsidieaanvraag
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
30 hulpverleningstrajecten school maatschappelijk werk.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 28.860
€ 29.040

€ 29.040

Preventief jeugdbeleid.
S123 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.

b.
c.

Onderwerp: JGZ uniform deel
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
- Huisvesting consultatiebureau + JGZ uniform € 430.801
- Digitaal dossier JGZ € 28.232
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?

€ 459.033

€ 468.586

Tot 2013 werden de kosten van het Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg (DD
JGZ) via de GGD MN als tussenpersoon betaald aan Vitras/CMD. Vanaf 2013
betalen gemeenten de kosten rechtstreeks aan de uitvoeringsorganisaties van
de JGZ. In de subsidie aanvraag 2014 zijn bovengenoemde kosten door Vitras
verwerkt in de tarieven per kind.
Vitras/CMD gaat voor 2014 uit van een huisvestingslast van € 34.583 t.b.v. het
consultatiebureau. De lasten van JGZ uniform bedragen (incl. digitaal dossier
JGZ) € 434.003

d.

Op basis van deze subsidiering worden ruim 1700 kinderen in zorg genomen.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Ruim 1.700 kinderen in zorg nemen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Preventief jeugdbeleid.

S013 Subsidierelatie: Vitras/CMD
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€ 468.586

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Maatwerk JGZ
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Naast het basistakenpakket JGZ uniform deel voert Vitras/CMD ook
maatwerkactiviteiten uit. Dit zijn activiteiten die per gemeente kunnen
verschillen afhankelijk van de vraag. Activiteiten die in dit kader worden
aangevraagd zijn:
- 350 uur ondersteuningsactiviteiten Jeugdverpleegkundige
- 15 uur ondersteuningsactiviteiten arts
- 120 uur videohometraining
- deelname aan 2 buurtnetwerken
- overleg en voorlichting peuterspeelzalen/kinderopvang
- toeleiding voor- en vroegschoolse educatie (vve)
- voorlichting aan groepen plus peuterbrieven
- Groeps/themabijeenkomsten
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Realisatie van het maatwerkdeel JGZ 0-4 jaar
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 41.997
€ 34.579,15

€ 34.579

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S016 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

Onderwerp: Outreachende hulpverlening, Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg (OGGZ)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Naast het basiscontract Algemeen Maatschappelijk Werk worden diverse andere
activiteiten aangeboden. Eén daarvan is outreachende hulpverleningstrajecten
OGGZ. Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is een vangnet voor zorgmijders een
wettelijke taak van de gemeente. De hulpverlening wordt ingezet na melding
vanuit het Meldpunt Zorg & Overlast en waar Vitras/CMD de aangewezen partij
is om de hulpverlening in te zetten. De hulpverlening is specifiek bedoeld om
zorgmijders toe te leiden naar reguliere hulp vanuit AMW.

€ 5.772
€ 11.616

Vitras/CMD stelt voor 8 trajecten te begeleiden (€ 11.616).
De aanmeldingen vinden plaats vanuit het Meldpunt Zorg en Overlast. In 2012
zijn 5 meldingen verwezen naar Vitras. Het lijkt reëel om 5 trajecten af te nemen.

d.

Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Realiseren van 5 trajecten OGGZ a € 1.452
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 7.260

Preventief jeugdbeleid.
S014 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

Onderwerp: JGZ Stevig Ouderschap
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Stevig Ouderschap is bedoeld voor gezinnen met een verhoogd risicoprofiel. Dit
betreffen gezinnen waarbij de kinderen een grotere kans hebben op
emotionele/psychische of lichamelijke schade tijdens hun ontwikkeling. Het
verhoogd risicoprofiel heeft niet alleen met inkomen te maken maar ook met
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€ 21.375
€ 23.060

d.

draagkracht/draaglastvermogen.
In 2013 ontving Vitras/CMD subsidie voor de begeleiding van 15 risicogezinnen.
Gezien de stijgende lijn in de melding en behandeling van risicogezinnen
adviseer ik de begeleiding van het aantal risicogezinnen te verhogen naar 20
trajecten Stevig Ouderschap In 2012 zijn er 19 gezinnen ondersteund.
Advies: toekennen subsidieaanvraag
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Opvoedingsondersteuning bij maximaal 20 risicogezinnen
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 23.060

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S212 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Thuisbegeleiding/ondersteunende begeleiding op psychosociale
grondslag Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ).
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag is gericht op personen met een OGGZ-problematiek of gezinnen
met ernstige opvoedingsproblematiek in combinatie met OGGZ-problematiek.
Vanaf 2013 verzorgt Vitras de indicatiestelling zelf en controleert het
gemeentelijke WMO-loket steekproefsgewijs.
Vitras/CMD gaat uit van Thuisbegeleiding voor 400 uur.
In 2012 heeft Vitras/CMD 400 uur besteed aan Thuisbegeleiding. De wijze van
begeleiding (1 gezin, 1 plan) voldoet in hoge mate aan de gemeentelijke wens
mbt de wijze van hanteren van komende taken (begeleiding ex-awbz-clienten).
Voorgesteld wordt om voorlopig uit te gaan van 400 uur Thuisbegeleiding. Dit
betekent een subsidiebedrag van € 20.880
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Realiseren 400 uur thuisbegeleiding.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 15.555
€ 20.880

€ 20.880

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S015 Subsidierelatie: Vitras/CMD

a.
b.
c.

Onderwerp: Thuis Geweld
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Naast het basiscontract Algemeen Maatschappelijk Werk worden diverse andere
activiteiten aangeboden. Eén daarvan is hulpverleningstrajecten Huiselijk
Geweld. Medio 2009 is in IJsselstein de uitvoering gestart van de Wet Tijdelijk
Huisverbod; na oplegging van een huisverbod wordt hulpverlening verplicht
gesteld aan de dader en sterk aanbevolen aan de slachtoffers/gezinsleden. De
middelen voor dit onderdeel worden ingezet voor de hulpverlening die geleverd
wordt door Vitras/CMD. De middelen worden besteed wanneer Vitras/CMD wordt
aangewezen vanuit het Districtsoverleg Huiselijk Geweld (casusoverleg) om
hulpverlening in gang te zetten.
Vitras/CMD stelt voor 20 trajecten te begeleiden en verzoekt € 29.040.
Tot 2011 werden jaarlijks rond de 10 trajecten gefinancierd. In 2012 zijn er door
Moviera (voormalig steunpunt huiselijk geweld) 34 meldingen doorverwezen
naar Vitras/CMD welke vervolgens door Vitras/CMD zijn afgehandeld.
Het is daarom realistisch om Vitras/CMD 20 trajecten (conform hun aanvraag) te
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€ 14.430
€ 29.040

d.

subsidiëren.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Realiseren van 20 trajecten thuisgeweld.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 29.040

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer.
S041 Subsidierelatie: Alzheimer Nederland -Lekstroom

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Alzheimer café
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking, chronisch psychisch of psychosociaal – probleem.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het organiseren van 10 Alzheimerscafe’s in IJsselstein.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 3.121
€ 3.500

€ 3183

Breedtesport: combinatie functionarissen,
S187 Subsidierelatie: Nog niet bekend

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Combinatiefuncties
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Conform de beleidsuitgangspunten zetten wij combinatiefunctionarissen in
voor:
- Het opzetten van een breed aanbod van naschoolse sport-en
cultuuraanbod voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar door een
combinatiefunctionaris;
- Een laagdrempelige kennismaking voor jongeren in de leeftijd van 12 t/m
18 jaar met diverse sport- en spelactiviteiten;
- Het bestrijden van bewegingsarmoede en het tegengaan van
overgewicht;
- Doorstromen naar een sportvereniging.
Advies: Opnemen gereserveerde middelen t.b.v. subsidie aanvragen/toekenning 2014
en nadere planvorming
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
In 2013 evalueert de gemeente de huidige inzet van de combinatiefunctionarissen. De uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen in een
bijgestelde opzet voor de komende jaren (planvorming).Door opnemen in het
subsidieplafond kan na evaluatie deze middelen worden ingezet ter
continuering van de combinatiefunctionarissen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 117.000
€ 117.000

€ 117.000

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer.
S010 Subsidierelatie: De Paraplu
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a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Paraplu biedt lotgenoten contact en cursussen ten behoeve van mensen met
een specifieke functiebeperking. De voorziening past binnen de doelstellingen
zoals geformuleerd in prestatieveld vijf en zes van de WMO: het behouden en
het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het
zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch
psychisch probleem.
Advies: subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het bieden van lotgenotencontact en cursussen ten behoeve van mensen met
een functiebeperking, in een aangepaste omgeving.
Vanwege de invoering van de WMO vervalt vanaf 01-01-2009 de subsidie vanuit
de provincie. Hierdoor is de paraplu volledig afhankelijk van de subsidiering
vanuit de gemeenten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 800
€ 800

€ 800

Preventief Jeugdbeleid.
S210 Subsidierelatie: 1e Lijns Café Zorg
e

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Organisatie jaarlijks 1 Lijns Café Zorg
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het betreft een jaarlijkse bijeenkomst voor alle 1e lijn medewerkers in de zorg
(huisartsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, ergotherapeuten e.d.).
Doel: kennismaking en kennisuitwisseling. Deelnemers betalen een eigen
bijdrage.
Advies: subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
e
Kennismaking en kennisuitwisseling in de 1 lijns keten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 650
€ 680

€ 663

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S003 Subsidierelatie: EHBO-vereniging IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: EHBO cursussen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De EHBO vereniging geeft cursussen die bewoners van IJsselstein in staat
stellen zelf gezondheidsproblemen op te lossen, wat past binnen de eigen
verantwoordelijkheidsgedachte van de Wmo. De EHBO Vereniging maakt
evenementen en rampenbestrijding mogelijk door hun actieve steun.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- EHBO cursussen en herhalingscursussen.
- Ondersteuning bij evenementen in IJsselstein.
- Ondersteuning bij rampenbestrijding in IJsselstein.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg.
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€ 1.628
€ 1.628

€ 1.628

S004 Subsidierelatie: GGD Midden Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Meldpunt Zorg & Overlast (GGD MN)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De GGD MN is uitvoerder van het Meldpunt Zorg & Overlast; 17 gemeenten in de
provincie Utrecht maken hier gebruik van, waaronder IJsselstein. Vanuit de Wet
Publieke Gezondheid heeft de gemeente een wettelijke plicht gekregen om een
vangnet te hebben voor zorgmijders. Na melding bij het Meldpunt Zorg &
Overlast wordt, nadat is geconstateerd wat de persoon in kwestie nodig heeft,
de hulpverleningsinstantie ingeschakeld die verantwoordelijk wordt gemaakt
voor het hulpverleningsproces.
Advies: subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Uitgangspunt is € 0,38 per inwoner gemeente voor de toeleiding van
zorgmijders naar de reguliere hulpverlening.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 13.019
€ 13.023

€ 13.023

Preventief jeugdbeleid.
S006 Subsidierelatie: GGD Midden Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Participatie netwerken 12+ en 12Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De buurtnetwerken vormen een essentiële schakel in de keten van preventief
jeugdbeleid
Advies: toekennen subsidieaanvraag
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Deelname in de netwerken 12+ en 12- door de GGD.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.062
€ 2.653,50

€ 2.654

Preventief jeugdbeleid.
S008 Subsidierelatie: GGD Midden Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Opvoedspreekuur
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag past binnen de doelstelling van het programma Welzijn, specifiek
het preventief jeugdbeleid. Hiermee wordt invulling gegeven aan
informatievoorziening, signalering, beoordeling en interventie van opgroei- en
opvoedproblematiek bij jongeren en ouder(s).
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het uitvoeren en in stand houden van een gemakkelijk toegankelijk
opvoedspreekuur in IJsselstein die zo tijdig mogelijk, zo licht mogelijk, zo dicht
mogelijk bij huis en zo kort mogelijk van duur, hulp aan in IJsselstein
woonachtige ouders en kinderen biedt.
- Op jaarbasis de inzet van 360 uur aan pedagogische hulpverlening;
- Gedurende 40 weken drie maal per week een spreekuur tezamen 6 uur per
week;
- In het opvoedspreekuur werken Vitras/CMD, de PTSIJ en de GGD Midden
Nederland samen;
- Jaarlijks wordt opgave gedaan van het aantal aanmeldingen en het aantal
aanmeldingen dat werd afgesloten zonder – en het aantal aanmeldingen dat
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€ 29.971
€ 29.831

werd afgesloten met – verwijzing.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 29.831

Preventief jeugdbeleid.
S005 Subsidierelatie: GGD Midden Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Spreekruimte Jeugdgezondheidszorg
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De spreekuurruimtes zijn gekoppeld aan de uitvoer van de
jeugdgezondheidszorg 4 tot 19 jaar (de schoolartsen). Zonder werkruimten
kunnen ze deze wettelijk verplichte activiteiten (Wet Publieke Gezondheidszorg
en Besluit Jeugdgezondheidszorg) niet uitvoeren.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Huur van ruimte in het Centrum voor Jeugd en Gezin voor de
schoolonderzoeken door de Jeugdarts.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 7.447
€ 7.909

€ 7.596

Het bevorderen van dierenwelzijn.
S186 Subsidierelatie: Stichting Huisdieren Vervoer Service

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Dierenvervoer
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Dierenwelzijn. Hiervoor is een dierenambulance noodzakelijk.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- Vervoer van zwervende en/of gewonde huisdieren
- Opvangen van dieren
- Vangacties verwilderde zwerfkatten
- personeelskosten
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 13.161
€ 13.700,30

€ 13.424

Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
S117 Subsidierelatie: Stichting IJsselstein Betrokken

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: NL Doet-dagen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De jaarlijkse dag heeft als doel aandacht geven aan vrijwilligers en burgers te
inspireren om vrijwilligerswerk ter hand te nemen.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het organiseren van de NL-doet dag in 2014.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bevorderen van integratie van (allochtone inwoners) en het bevorderen van de sociale cohesie.

S240 Subsidierelatie: Stichting IJsselstein Betrokken (Nieuwe aanvraag)
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€ 5.391
€ 5.500

€ 5.500

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Dag van de Dialoog
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Vanaf 2009 is Pulse gesubsidieerd om de Dag van de Dialoog te organiseren.
In de daarop volgende twee jaren is (afnemende) subsidie verleend.
In 2011 is voor het laatste jaar subsidie voor de Dag van de Dialoog toegekend
aan Pulse, onder de voorwaarde dat ervoor gezorgd zou worden dat eventuele
voortzetting van) de Dag van de Dialoog de daarna volgende jaren zonder
gemeentelijke financiering georganiseerd zou worden. De gemeente
ondersteunt wel 'in natura' in de vorm van P.R. en drukwerk.
Advies: Subsidie afwijzen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€0
€ 500

€0

Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.
S170 Subsidierelatie: Stichting IJsselstein Betrokken

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Beursvloer IJsselstein
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Beursvloer heeft als doel het vormen en instandhouden van een netwerk van
bedrijven en maatschappelijke organisaties in IJsselstein, om de samenwerking
te stimuleren en te ontwikkelen om zodoende de sociale binding te vergroten.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het organiseren van de Beursvloer in 2014.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 7.500
€ 7.500

€ 7.500

Algemeen jeugdbeleid.
S053 Subsidierelatie: IJVO

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Vakantie week IJVO
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag past binnen het programma Welzijn. Hiermee wordt invulling
gegeven aan het beleid gericht op optimaal mogelijke ontwikkeling en
ontplooiing van jongeren.
Met het aangevraagde bedrag is rekening gehouden met de bezuinigingen.
Hiermee zoals besproken tussen wethouder en de IJVO. De IJVO wordt blijvend
gestimuleerd om meer sponsoring vanuit het bedrijfsleven te realiseren.
Advies Subsidie aanvraag honoreren.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- Organisatie IJVO week
- Af –en aanvoer van hout
- Schoon opleveren terrein
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.

S121 Subsidierelatie:(Ambulante Zorggroep Midden Nederland: Indigo regionaal)

a.

Onderwerp: Preventieactiviteiten ggz
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
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€ 27.424
€ 24.650

€ 24.650

b.
c.

d.

aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Prestatieveld 8 van de Wmo: het bewaken en bevorderen van fysieke en mentale
volksgezondheid en preventief jeugdbeleid. 52 uur uur inzet.
Advies Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Daarnaast is er subsidie aangevraagd voor lokaal aanbod 91 uur (trainingen psychoeducatie voor medewerkers CJG, gastlessen grip op je dip en
voorlichtingsbijeenkomsten) € 5.655. Deze subsidie aanvraag zullen we niet
honoreren omdat deze beleidsdoelen geen prioriteit hebben.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- Ondersteuning van het Wmo-loket van de gemeente
- Collectieve preventie volksgezondheid
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 4.150
€ 9.971

€ 4.233

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S241 Subsidierelatie: Stichting Ixta Noa

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Prestatieveld 8 van de Wmo: het bewaken en bevorderen van fysieke en mentale
volksgezondheid.
Ixta Noa verzorgt 6 gastlessen over eetstoornissen. Daarnaast worden
workshops uitgevoerd voor docenten, het zorgteam en intern begeleiders over
het signaleren en bespreekbaar maken van eetproblemen bij jongeren. Bij de
gastlessen gaat het om het bereiken van leerlingen uit het voorgezet onderwijs.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- lessen over eetstoornissen
- workshops docententeam
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€0
€ 1.850

€ 1.850

Het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid.
S153 Subsidierelatie: Moviera

a.
b.
c.

Onderwerp: Adviespunt huiselijk geweld
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag 2014 is bestemd voor het gehele Lekstroomgebied.
Vanaf medio 2009 wordt in de Lekstroomgemeenten uitvoering gegeven aan de
Wet Tijdelijk Huisverbod. Een voorwaarde voor een goede uitvoering van deze
wet is het hebben van casusoverleggen (sluitende aanpak). Een aanpak van alle
signalen van huiselijk geweld vraagt een nauwe samenwerking tussen
gemeente, politie, Openbaar Ministerie en ketenpartners in de hulpverlening.
Binnen de overleggen worden er per casus huiselijk geweld afspraken gemaakt
over de instrumenten en interventies die worden ingezet om het geweld te laten
stoppen. Het doel is om zo vroeg mogelijk te interveniëren na een geval
huiselijk geweld en toe te leiden naar het juiste hulpverleningsaanbod.
Binnen het Lekstroomgebied is het Openbaar Ministerie in oktober 2011 gestart
met het Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld. De gemeenten Lopik en
Vianen participeren (nog) niet mee; de gemeenten IJsselstein, Nieuwegein en
Houten hebben eerder besluiten genomen (en middelen beschikbaar gesteld)
om deel te nemen aan het Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld.
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€ 14.653
€ 15.506

d.

Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- Een sluitende aanpak en samenwerking tussen gemeente, politie,
Openbaar Ministerie en ketenpartners in de hulpverlening.
- Districts Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) en Justitieel Casusoverleg
Huiselijk Geweld (JCHG)
- Inzet instrumenten en interventies om het geweld te laten stoppen en
toeleiden naar het juiste hulpverleningsaanbod en strafrechtelijke
afdoening van aangiften.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 14.946

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer.
S022 Subsidierelatie: Plaatselijk Overleg Gehandicapten

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De stichting POG heeft tot doel lokale overheden of organen daarvan, alsook
private instellingen, gevraagd en ongevraagd advies te verlenen op het gebied
van lokaal en bovengemeentelijk beleid voor lichamelijk gehandicapten met als
doel de deelname van deze gehandicapten aan de IJsselsteinse samenleving te
bevorderen.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
- Het meehelpen bevorderen en in standhouden van het welbevinden van
alle IJsselsteinse inwoners;
- Het meehelpen zorgdragen dat gehandicapten in deze stad zo goed
mogelijk zelfstandig in hun omgeving kunnen functioneren en actief aan
de IJsselsteinse samenleving kunnen deelnemen, o.a. door het geven
van informatie en advies aan (groepen van) gehandicapten en andere
burgers;
- Het gevraagd en ongevraagd geven van advies omtrent beleid inzake
gehandicapten aan de gemeente en instellingen;
- Het vergroten van de deskundigheid van POG-leden, dan wel het inhuren
van deskundigheid ten behoeve van specifieke vragen betreffende
gehandicaptenbeleid, of ten behoeve van verdere verbetering van
dienstverlening aan (groepen van) gehandicapten en advisering aan
lokale overheden, instellingen en (groepen van) burgers.
- Het jaarlijks bepalen van aanvullende activiteiten, noodzakelijk of
wenselijk om te komen tot een verbetering van het welbevinden van m.n.
gehandicapten in IJsselstein
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 2.576
€ 2.500

€ 2.500

Bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid in wijken en buurten
S201 Subsidierelatie: Platform Samenleving IJsselstein

a.
b.
c.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
- De gemeente IJsselstein gaat uit van een integrale kijk op de
samenleving, daar past een brede integrale adviesraad samenleving bij.
- Het PSIJ wordt het adviesorgaan voor de gemeente op het gebied van
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€ 5.100
€ 5.100

d.

samenleving
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Dit platform adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebeid van
samenleving
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.100

Het stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
S019 Subsidierelatie: Stichting Proxima Terminale Zorg thuis

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Wmo stelt dat zorgbehoevenden eerst beroep moeten doen op hun eigen
vangnet – in hun familie en in hun directe omgeving. De stichting ondersteunt
bij vrijwillige thuishulp en is daarmee onderdeel van dit vangnet.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Vrijwillige thuishulp voor mensen die zich in terminaal stadium bevinden.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 719
€ 700

€ 700

Het bevorderen – en in stand houden – van het welbevinden van alle IJsselsteinse burgers.
S017 Subsidierelatie: Stichting Reanimatie IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Reanimatiecursussen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Iedere dag vallen er in Nederland 300 doden vanwege hartproblemen. Doordat
de IJsselsteinse bevolking de techniek van reanimatie leert, zal dit aantal
afnemen.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
De subsidie is voor de jaarlijkse exploitatiekosten en de afschrijving van de
reanimatiepoppen en AED trainers.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 4.430
€ 4.530

€ 4.519

Het bevorderen van dierenwelzijn
S020 Subsidierelatie: Stichting Rijpickerwaard

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Dierenasiel
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De gemeente is conform art. 5 lid 1c en art. 8 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek
wettelijk verplicht zwerfdieren op te vangen. Rijpickerwaard voert hiermee
namens de gemeente IJsselstein een wettelijke verplichting uit.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Op basis van historische cijfers wordt verwacht 75 zwerfkatten en 25
zwerfhonden voor 14 dagen per dier te realiseren.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
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€ 11.485
€ 11.485

€ 11.485

Algemeen jeugdbeleid
S056 Subsidierelatie: Stichting ter Belangenbehartiging van belangen Anne Frank en

a.
b.
c.

d.

Sint Nicolaas
Onderwerp: Instandhouding Zomerdijk 41a
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Geruime tijd wordt de scouting in haar huisvestingskosten gesubsidieerd
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen (bedrag 2013 plus 2%index)
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Instandhouding Zomerdijk 41a
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 16.586
€ 18.475

€ 16.918

Algemeen jeugdbeleid
S054 Subsidierelatie: Scouting Anne Frank en Sint Nicolaas

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Opleiding en educatie van vrijwillig leidinggevenden
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag past binnen het programma Welzijn. Hiermee wordt invulling
gegeven aan deskundigheidsbevordering van vrijwilligers met oog op het zo
optimaal mogelijk ontwikkelen en laten ontplooien van jongeren.
Advies: Subsidie toekennen Honoreren
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Opleiding en educatie van vrijwillig leidinggevenden
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 742
€ 758

€ 758

Algemeen jeugdbeleid
S055 Subsidierelatie: Scouting Nico Steenbeekgroep

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Scoutingprogramma activiteiten
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Niet concreet benoemd, opgenomen in begroting 2014 als onderdeel van
Jaarverslag 2012.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Er wordt invulling gegeven aan het beleid gericht op het zo optimaal mogelijk
ontwikkelen en ontplooien van jongeren.
Advies: Subsidie toekennen,
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Werkplannen 2014, zoals opgenomen in Jaarverslag 2012 van de Nico
Steenbeekgroep.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.663
€ 3.663

€ 3.663

Algemeen jeugdbeleid
S057 Subsidierelatie: Stichting ter behartiging van belangen Nico Steenbeekgroep

a.
b.

Onderwerp: Instandhouding Panoven 10
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Structurele vaste onderhoudsbijdrage gemeente € 11.340.
Structurele variabele bijdrage exploitatie gemeente € 7.510 (bedrag 2013 +
aangevraagde index 3%).
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€ 18.450
€ 78.850

c.

d.

Eenmalige extra bijdrage onderhoudskosten € 60.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Ondersteuning in de afgesproken onderhouds- en exploitatiekosten van
Scouting Nico Steenbeek.
Advies; aanvraag v.w.b. structurele bijdrage honoreren
Rondom de beoordeling van het verzoek tot eenmalige extra bijdrage € 60.000 loopt
reeds een separaat overleg.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Instandhouding Panoven 10
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 18.850

Het bevorderen van dierenwelzijn
S140 Subsidierelatie: Dierenopvang Skukuza / ‘t Klaphek

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Dierenopvang
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Middels verwoording “voortzetting van de subsidie aan mijn asiel”.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De dierenopvang verzorgt opnieuw de (tijdelijke) opvang van een breed scala
aan (huis)dieren.
Advies; toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Opvang van circa 1200 (huis)dieren.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 2.601
€ 2.601

€ 2.601

Het bevorderen van laagdrempelige maatschappelijke en juridische hulpverlening
S011 Subsidierelatie: Slachtofferhulp Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Slachtofferhulp
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De politiek is wettelijk verplicht elk slachtoffer de mogelijkheid van
slachtofferhulp aan te bieden. Slachtofferhulp Nederlands is door het Ministerie
van Justitie aangewezen als de enige organisatie die dit mag uitvoeren. Elke
gemeente in Nederland wordt gevraagd om een normbedrag van 0,25 cent per
inwoner, wat gebaseerd is op afspraken tussen Slachtofferhulp Nederland en
het Ministerie van Justitie, die overigens het merendeel van de subsidiëring
voor eigen rekening neemt.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het bieden van maatschappelijke en juridische dienstverlening aan alle
IJsselsteinse slachtoffers die behoefte hebben aan slachtofferhulp. Het
Ministerie van Justitie maakt afspraken over het dienstenpakket; het is niet
mogelijk met gemeenten afwijkende afspraken te maken.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
De subsidie 2013 + 2% achten wij voldoende voor het uitvoeren van deze taak.

€ 7.743
€ 8.563,75

€ 7.898

Invulling geven aan de gemeentelijke zorg voor een zo optimaal mogelijke ontwikkeling en ontplooiing
van kinderen.
S052 Subsidierelatie: Stichting Speel-o-theek ‘t Speelkasteel

a.
b.

Onderwerp: Huur
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
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€ 4.811
€ 4.243

c.

d.

Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Hiermee wordt invulling gegeven aan het beleid gericht op optimaal mogelijke
ontwikkeling en ontplooiing van jongeren. De Speel-O-Theek vraagt een lagere
subsidie aan aangezien de huur lager als gevolg van een nieuw huurcontract
met de Brug.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het uitlenen van goed en verantwoord speelgoed aan kinderen van 0 tot en met
12 jaar en aan gehandicapten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 4.243

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer.
S139 Subsidierelatie: Stichting Stade

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Buddyzorg Midden Nederland
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De WMO stelt dat zorgbehoevenden eerst een beroep moeten doen op hun
eigen vangnet in hun familie en in hun directe omgeving. Het buddyproject is
een vrijwillige hulp aan mensen die chronisch ziek zijn en daarmee onderdeel
van dit vangnet.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het realiseren van koppels van hulpvrager en vrijwilliger. We achten 2 i.p.v. 4
koppelingen voldoende om invulling te geven aan dit beleidsveld.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.272
€ 11.673

€ 5.377

het bewaken en bevorderen van de fysieke en psychische volksgezondheid
S213 Subsidierelatie: Stichting Stade

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Pretty Woman
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Pretty Woman is een samenwerkingsverband van Stichting Stade, De Rading en
Bureau Jeugdzorg Utrecht. Doelgroep zijn minderjarige meisjes met risicovolle
contacten, die verhoogd risico lopen in contact te komen met loverboys, en (ex)
prostituerende meiden. De benadering is laagdrempelig, outreachend en biedt
veiligheid voor een moeilijk bereikbare doelgroep. In 2010 en 2011 hebben 5
IJsselsteinse meisjes een traject gevolgd. Tot 2011 financierde de stad Utrecht
uit coulance ook trajecten voor meisjes van buiten de stad. In het kader van
bezuinigingen is dit per 2012 beëindigd.
Advies: subsidie toekennen, op basis van maximaal 3 trajecten.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Maximaal 3 hulpverleningstrajecten voor risicomeisjes uit IJsselstein.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 9.899
€ 9.617

€ 9.617

Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig functioneren
van mensen met een beperking t.b.v. het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname
aan het maatschappelijke verkeer.
S012 Subsidierelatie: Stichting Thuishulpcentrale

Onderwerp: Handje Helpen
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a.
b.
c.

d.

Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Wmo stelt dat zorgbehoevenden eerst beroep moeten doen op hun eigen
vangnet – in hun familie en in hun directe omgeving. Handje Helpen is vrijwillige
thuishulp en daarmee onderdeel van dit vangnet. De verzoeken om hulp zijn de
afgelopen jaren sterk gestegen; om die reden wordt voorgesteld meer dan de
indexering toe te kennen. Het aangevraagde bedrag is gebaseerd op het aantal
gerealiseerde hulpuren in 2012 maal een eigen bijdrage van € 8,14. In 2013 is er
incidenteel extra gesubsidieerd tot de 3.185 hulpuren.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
3.185 hulpuren x € 8,14 (tarief 2013+index).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 19.596
€ 25.926

€ 25.926

Maatschappelijke opvang (waaronder vrouwenopvang en huiselijk geweld).
S002 Subsidierelatie: Stichting De Tussenvoorziening (BOKA)

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Maatschappelijke opvang
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Stichting De Tussenvoorziening vervult maatschappelijke opvang, een
wettelijke verplichting zoals beschreven in prestatieveld 7 van de Wmo. Er
wordt in IJsselstein 24-uurs opvang geboden aan niet-verslaafde urgente daken thuislozen. De subsidies worden verstrekt door de gemeenten IJsselstein,
Utrecht, Nieuwegein, Houten en Lopik. Daarnaast wordt de Tussenvoorziening
gefinancierd door het Zorgkantoor, fondsen en eigen bijdragen bewoners.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Maatschappelijke opvang van dak- en thuislozen
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 56.064
€ 56.000

€ 56.000

Bevorderen van dierenwelzijn
S167 Subsidierelatie: Stichting Vogelopvang Utrecht

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Opvang, verzorging en revalidatie van vogels
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd? (+- 10 cent per inwoners)
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het bevorderen van dierenwelzijn
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het verzorgen van zieke, gewonde en/of jonge inheemse vogels op zodanige
wijze dat zij uiteindelijk weer gezond in de vrije natuur kunnen worden
losgelaten, waar ze zelfstandig moeten kunnen overleven
Het geven van voorlichting in IJsselstein om een betere relatie tussen mens en
dier in een verstedelijkte omgeving tot stand te brengen
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 2.560
€ 3.450

€ 2.611

Het bewaken en bevorderen van de psychische en fysieke volksgezondheid.
S183 Subsidierelatie: Stichting Voorkom

a.

Onderwerp: Verslavingspreventie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
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€0

b.
c.

d.

aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De preventielessen dragen bij aan één van de prioriteiten van de nota lokaal
gezondheidsbeleid: voorlichting m.b.t. genotmiddelen bij jongeren
Eén van de speerpunten van het lokaal gezondheidsbeleid betreft gericht beleid
op ‘ongezonde leefgewoonten bij de jeugd’ en ‘experimenteel gedrag bij de
jeugd’. Een bijbehorende beleidsvoornemen betreft het organiseren van
voorlichting en activiteiten inzake genotmiddelen op alle scholen (met name
voortgezet onderwijs).
De toekenning is gebaseerd op het eerder incidentele bedrag dat St. Voorkom
heeft ontvangen in 2012.
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Voorlichting m.b.t. genotmiddelen bij jongeren
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.080

€ 1.080

Het bevorderen van dierenwelzijn
S122 Subsidierelatie: Bijenteelt IJsselstein e.o.

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Bijen
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De bijenvereniging verwijdert o.a. zwermen bijen. Indien de gemeente en
commercieel bedrijf hiervoor zou moeten inhuren, zouden de kosten vele malen
hoger zijn. Daarnaast geeft de bijenvereniging voorlichting op basisscholen, bij
verenigingen en op de jaarlijkse Gemeentedag.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het verwijderen van ca 16 zwermen bijen
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 309
€ 400

€ 315

Het verbeteren van toerusting voor participatie van (etnische) groepen en individuen in een
achterstandssituatie.
S027 Subsidierelatie: Vluchtelingen Werk Midden-Nederland

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Vluchtelingenwerk
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De subsidieaanvraag past binnen de prestatieafspraken Gemeente IJsselstein
en Vluchtelingen Werk MN. De hoofdtaken zijn, zoals afgesproken in de
prestatieafspraken, als volgt:
1. Opvang en begeleiding van vluchtelingen
2. Behartiging van belangen van vluchtelingen
3. Publiekvoorlichting m.b.t. de vestiging en integratie van vluchtelingen.
De producten behorende bij de subsidieaanvraag worden vertaald in prestaties
bij de beschikking.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
I.
Opvang en begeleiding van vluchtelingen;
II.
Behartigen van belangen van vluchtelingen;
III.
Publieksvoorlichting mbt de vestiging en integratie van
vluchtelingen
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
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€ 65.411
€ 66.959

€ 66.719

Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

Het bevorderen van laagdrempelige maatschappelijke en juridische hulpverlening.
S024 Subsidierelatie: Stichting Wetswinkel IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: huursubsidie 2014
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De vrijwillige juridische hulpverlening die de Wetswinkel biedt past binnen de
doelstelling van de Wmo: burgers zoveel mogelijk in staat stellen om regie over
hun eigen leven uit te oefenen.
Advies: subsidie aanvraag toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Een spreekuur voor eerstelijns rechtshulp, elke week op dinsdagavond.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.442
€ 1.450

€ 1.450

S911 Subsidierelatie: Incidenteel

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Incidentele subsidies
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Dit budget is bedoeld voor incidentele subsidie aanvragen op het gebied van
Welzijn.
Advies: Subsidie opnemen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Incidentele subsidie ruimte in het programma Welzijn.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk
Het totale subsidieplafond van het programma Welzijn bedraagt € 3.391.318.

Nb: De volgende subsidies zijn verplaats naar het programma waar deze subsidies beleidsmatig
thuishoren:
1. ‘4 mei viering’ naar het programma Onderwijs ( € 1.915);
2. Perspexx naar het programma Sport ( € 14.847);
3. IJsselsteinloop/Jeugdloop naar Programma Sport ( € 2.690).
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€ 17.698
N.v.t.

€ 32.408

Programma 7 Onderwijs
S132 Subsidierelatie: Pulse

a.
b.
c.

d.

13.
a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het subsidiebedrag strekt tot het verrichten van werkzaamheden in het kader
van het gemeentelijk beleid t.a.v. de voor- en vroegschoolse educatie. Het
convenant VVE geldt hierbij als uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel
4:36 Awb.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
De subsidie wordt verleend voor de volgende activiteiten /werkzaamheden.
 Realiseren van 64 kindplaatsen voorschool in 4 VVE-groepen,
gedurende 4 dagdelen per week, te begeleiden door 2 leidsters per
groep.
 Gebruik maken van een erkend VVE-programma.
 Leidsters dienen te voldoen aan de kwalificatie-eis (SPW3 opleiding of
gelijkwaardig) en in bezit te zijn van een scholingscertificaat voor het
gebruikte VVE programma.
 Toeleiden van ouders / kinderen naar de voorschool door inzet van een
ouderconsulent.
 Realiseren van een ouderprogramma gekoppeld aan de voorscholen en
daardoor vergroten van de betrokkenheid van ouders binnen de
aangeboden programma’s.
 Goede samenwerking met JGZ (consultatiebureaus).
 Goede samenwerking met en afstemming op de basisscholen.
 Stedelijke coördinatie van de uitvoering van totale voor- en
vroegschoolse educatie.
 Verzamelen en ordenen van informatie t.b.v. evaluatie en monitor.
 De voorschoolse educatie dient te voldoen aan de eisen van de Wet
“Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie” (OKE) en de
kwaliteitseisen voorschoolse educatie die bij Algemene Maatregel van
Bestuur (AMvB) zijn geregeld.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Subsidierelatie: Incidenteel
Onderwerp: Voor- en Vroeg schoolse educatie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Dit budget kan worden aangewend voor incidentele subsidieaanvragen op het
gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Het kan ook worden
aangewend voor overige activiteiten gericht op het tegengaan van
taalachterstanden. Activiteiten die in aanmerking komen dienen te voldoen aan
de door het rijk gestelde criteria en te passen binnen het gemeentelijk onderwijs
achterstanden beleid. Het beschikbare budget geldt hierbij tevens als
subsidieplafond.
Advies: Subsidie opnemen in subsidie overzicht.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Dit budget kan worden aangewend voor incidentele subsidieaanvragen op het
gebied van de voor- en vroegschoolse educatie. Het kan ook worden
aangewend voor overige activiteiten gericht op het tegengaan van
taalachterstanden. Activiteiten die in aanmerking komen dienen te voldoen aan
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€ 244.453
€ 244.453

€ 244.253

€ 30.600
€ 30.600

de door het rijk gestelde criteria en te passen binnen het gemeentelijk onderwijs
achterstanden beleid
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
NB: De VVE middelen zijn gekoppeld aan de bijbehorende rijksbijdrage VVE. De beschikbare
middelen stijgen of dalen jaarlijks evenredig met mutaties in de rijksbijdrage.

€ 30.600

S911 Subsidierelatie: incidenteel

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Incidenteel Onderwijs
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De subsidie kan worden benut voor kleine incidentele subsidie aanvragen op
het gebied van onderwijs.
Advies: subsidie opnemen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
De subsidie kan worden benut voor kleine incidentele subsidie aanvragen op
het gebied van onderwijs.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.264
n.v.t.

€ 3.264

S058 Subsidierelatie: RK basisschool De Opstap

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie 4 mei viering
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Deze subsidie draagt bij aan de educatie van jonge kinderen over de
geschiedenis van de tweede wereldoorlog.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Aanschaf van 1200 Anne-Frankkranten, krans en rozen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
NB: Deze subsidie is overgeheveld vanuit het programma Welzijn naar het programma Onderwijs
omdat het hier om een educatieve activiteit gaat.
Het totale subsidie plafond voor het programma Onderwijs bedraagt € 280.032.
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€ 1.907
€ 1.915

€ 1.915

Programma 8 Sport
S101 Subsidierelatie: Reddingsbrigade IJsselstein (RBIJ)

a.

b.

c.

d.

Onderwerp: Huursubsidie RBIJ
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
- Tegemoetkoming huurlasten Hooghe Waerd (€ 4.387)
- Tegemoetkoming huurlasten Duitslandstraat (€ 16.135)
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
- Tegemoetkoming huurlasten Hooghe Waerd
- Tegemoetkoming huurlasten Duitslandstraat
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Tegemoetkoming huurlasten zwembad sluit aan bij beleidsdoel “stimuleren
sportdeelname” doordat hiermee contributie laagdrempelig kan blijven.
Huurcompensatie Duitslandstraat op grond van huurovereenkomst 1994
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Contributie laagdrempelig om lid te worden / blijven.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 20.522

€ 4.497
€ 16.458

€ 20.955

S102 Subsidierelatie: IJsselsteinse Zwem- & Polo Club

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Huursubsidie IJZ&PC
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd ?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Op basis van gemaakte afspraken zal een compensatie gegeven worden voor
maximaal 650 uur.
Advies: Subsidie aanvraag deels toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Door middel van contributie verlaging een laagdrempelige werking om lid te
worden en te blijven.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
De subsidie 2013 + 2% achten wij voldoende voor het uitvoeren van deze taak.

€ 20.790
€ 32.276,20

€ 21.206

S103 Subsidierelatie: Cercle de Pétanque

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Huursubsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd (voor huursubsidie)?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Op basis van gemaakte afspraken zal een huurcompensatie gegeven worden.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Door middel van contributie verlaging een laagdrempelige werking om lid te
worden en te blijven.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.609
€ 1.609

€ 1.609

S145 Subsidierelatie:Nova Zembla

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Huursubsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd (voor huursubsidie)?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Op basis van gemaakte afspraken zal een compensatie gegeven worden voor
maximaal € 600 huurcompensatie
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
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€ 600
€ 600

subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Door middel van contributie verlaging een laagdrempelige werking om lid te
worden en te blijven.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 600

S142 Subsidierelatie: Perspexx

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie sportproject /sportvaders
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De aanvraag past binnen het programma Welzijn en sluit nauw aan bij de
doelstellingen van het beleid gericht op het bevorderen van de sociale
samenhang de leefbaarheid in de wijken, preventieve ondersteuning van
jongeren met problemen opgroeien, het verbeteren van de veiligheid in de buurt
en tot slot het verminderen van de overlast doorjongeren.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Het organiseren van sportactiviteiten voor een groep van 20 tot 30 jongeren die
overlast veroorzaken in IJsselveld Oost. Deze groep onder begeleiding twee tot
drie keer per week te laten sporten en hierdoor een positieve
gedragsverandering te bewerkstelligen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 14.556
€ 15.232

€ 14.847

NB: Deze subsidie is verplaatst van het programma Welzijn (Breedtesport) naar het programma Sport
(Sportstimulering) omdat deze subsidie beleidsmatig valt onder sportstimulering. Wij stellen voor deze
subsidie in 2015 onder de beleidsregels sport te laten vallen.
S105 Subsidierelatie: IJsselsteinloop

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Jeugdloop IJsselsteinloop
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Met de organisatie van de jeugdloop wordt een groot aantal kinderen uit
IJsselstein gestimuleerd om te gaan sporten. Veel van deze kinderen zijn in de
aanloop van de jeugdloop bezig met voorbereidende trainingen.
Advies: Subsidie gedeeltelijk toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Door de organisatie van de jeugdloop wordt een grote groep kinderen
gestimuleerd om te gaan sporten. De sportactiviteiten leveren een bijdrage aan
de fysieke volksgezondheid en gaat overgewicht tegen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Bedrag 2013 + 2% achten wij voldoende.

€ 2.637
€ 2.890

€ 2.690

NB: Deze subsidie is overgeheveld van het programma Welzijn naar het programma Sport omdat het
hier beleidsmatig gaat om een sportactiviteit gericht op jeugd.
Ingaande de subsidie voor het jaar 2015 valt deze aanvraag onder de beleidsregel Sport.
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De volgende subsidies vallen onder de beleidsregels Sport.
De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd op basis van het plafond van € 55.000 plus 2% index.
Stimuleren sportdeelname
Op basis van het deelplafond € 25.500 en de gemelde 3.664 leden 4-17 jaar en gehandicapten
woonachtig in IJsselstein hanteren wij een subsidie van € 6,96 per doelgroeplid.
Deskundigheidsbevordering sportverenigingen
Op basis van het deelplafond van € 10.200 en de gevraagde 109 ‘kader’ opleidingen hanteren wij een
subsidie van € 93,50 (afgerond) per kaderopleiding.
Bevorderen Stedelijke sportactiviteiten
Het beschikbare budget voor stedelijke sportactiviteiten is € 10.200.
Stimuleren Schoolsport
Het beschikbare budget voor schoolsport is € 5.100
Incidenteel
Het beschikbare budget voor incidentele aanvragen is € 5.100
De subsidies worden voor het jaar 2014 en 2015 toegekend.
S085 Subsidierelatie: gymnastiekvereniging Vogel

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 294 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 9 leden per jaar
3. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten €2.000
4. Stimuleren schoolsport € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Vogel draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen
2. O.g.v. verenigingsgrootte 9 aanvragen per jaar honoreren.
3. Honoreren met kanttekening dat na de subsidie periode 2014/2015 het
vernieuwende karakter van de activiteit beter aangetoond moet worden.
4. Afwijzen, voldoet niet aan de beleidsregels (opname in activiteiten
programma en begroting IJsselsteinse Schoolsport Commissie).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. Leden a €
6,96
2. 9 leden per jaar volgen een scheidsrechtersopleiding en/of
weerbaarheidstraining. € 93,50 per lid
3. Tenminste 2 keer per jaar een acte-de-presence geven bij openbare
activiteiten op het gebied van gymnastiek met als doel meer mensen
kennis te laten maken met sport.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.100

.
€ 2.046
€ 842

€ 2.000
Totaal € 4.888

S086 Subsidierelatie: Handbalvereniging Shot 73

a.
b.

c.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 32 doelgroep-leden uit IJsselstein.
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 10 leden per jaar.
3. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten
4. Stimuleren schoolsport.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Shot 73 draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Pagina 34 van 53

€ 2.538

€ 1.000

Advies:
1.
2.
3.
4.
d.

Subsidie toekennen.
O.g.v. verenigingsgrootte 5 aanvragen per jaar toekennen.
Honoreren tot maximum toegestane subsidie.
Afwijzen, want voldoet niet aan de voorwaarden (geen activiteiten
programma en begroting van de schoolsportcommissie).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 5 leden per jaar. € 93,50 per lid.
3. Het organiseren van 2 handbaltoernooien (voor scholen en
buitenschoolse opvang).

1. € 223
2. € 468
3. € 1.000
Totaal € 1.691

S088 Subsidierelatie: Hockey Club IJsselstein (HCIJ)

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 846 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 80 leden per jaar
3. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten voor € 750
4. Stimuleren schoolsport
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
HCIJ draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 20 aanvragen per jaar toekennen.
3. Honoreren tot maximum toegestane subsidie.
4. Afwijzen, want voldoet niet aan de voorwaarden (opname in activiteiten
programma en begroting van de schoolsportcommissie)
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
2. 20 leden per jaar volgen een scheidsrechtersopleiding. € 93,50 per lid.
3. Tenminste 1 keer per jaar een clinic voor kinderen met een lichamelijke
beperking.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 6.083

€ 5.888
€ 1.870
€ 750
Totaal € 8.508

S091 Subsidierelatie: Judo Ryu Rijkse

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 81 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 2 leden per jaar
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 2 aanvragen per jaar toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname door jeugd. € 6,96 per lid
2. O.g.v. verenigingsgrootte 2 aanvragen per jaar honoreren. € 93,50 per
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€ 567

€ 564
€ 187

lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

Totaal € 751

S092 Subsidierelatie: Korfbalvereniging Fortissimo

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Stimuleren sportdeelname voor 141 jeugdleden.
2. Deskundigheidsbevordering voor 10 leden.
3. Stimuleren schoolsport.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De korfbalvereniging Fortissimo draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 10 aanvragen per jaar toekennen.
3. Afwijzen, want voldoet niet aan de voorwaarden (opname in activiteiten
programma en begroting van de schoolsportcommissie).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname door jeugd. € 6,96 per lid.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 10 aanvragen per jaar honoreren. € 93,50 per
lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.556

€ 981
€ 935
Totaal € 1.916

S093 Subsidierelatie: Reddingsbrigade IJsselstein

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 78 doelgroep-leden uit IJsselstein.
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering voor 8 leden per jaar.
3. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten €1.250.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Reddingsbrigade IJsselstein draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 8 aanvragen per jaar toekennen.
3. Toekennen tot maximum toegestane subsidie.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
2. 8 leden per jaar volgen een opleiding. € 93,50 per lid.
3. Tenminste 1 keer per jaar zwem-inn voor alle jeugd, volwassenen en
senioren organiseren.

€ 2.356

€ 543
€ 748
€ 1.250
Totaal € 2.541

13.
a.
b.

c.

Subsidierelatie: IJFC
Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 339 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 15 leden per jaar
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
IJFC draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
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€ 2.943

d.

beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 15 aanvragen per jaar toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid
2. 15 leden per jaar volgen een scheidsrechtersopleiding en/of
weerbaarheidtraining. € 93,50 per lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 2.359
€ 1.403
Totaal € 3.762

S097 Subsidierelatie: VVIJ

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 1.021 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 20 leden per jaar.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
VVIJ draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 20 aanvragen per jaar toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid
2. 20 leden per jaar volgen een scheidsrechtersopleiding en/of
weerbaarheidstraining. € 93,50 per lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 6.853

€ 7.106
€ 1.870
Totaal € 8.976

S099 Subsidierelatie: Basketbalvereniging Jump

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Stimuleren sportdeelname t.b.v. 99 leden
2. Deskundigheidsbevordering voor 10 leden.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Advies:
1. Subsidie toekennen
2. O.g.v. verenigingsgrootte 10 aanvragen per jaar honoreren.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
2. 10 leden per jaar volgen een sporttechnische kader opleiding. € 93,50
per lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 807

€ 689
€ 935
Totaal € 1.624

S084 Subsidierelatie: Gym Houdt Fit

a.
b.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor doelgroepleden uit IJsselstein
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€ 200
€ 200

c.

d.

13.
a.
b.

c.

d.

Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
1. Afwijzen omdat de aanvraag niet voldoet aan ‘leden van 4 t/m 17
woonachtig in IJsselstein. De vereniging bestaat voornamelijk uit
senioren.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Afwijzen subsidie aanvraag omdat de aanvraag niet past binnen de
beleidsregels Sport.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Subsidierelatie: Schaakvereniging het kasteel
Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 21 jeugdleden uit IJsselstein
2. Stimuleren schoolsport
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Schaakvereniging het kasteel draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. Afwijzen, want voldoet niet aan de voorwaarden (geen activiteiten
programma en begroting van de schoolsportcommissie).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€0

€ 175

€ 146

S098 Subsidierelatie: Volleybalvereniging Vives

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 125 doelgroep-leden uit IJsselstein
2. Stimuleren deskundigheidsbevordering sportverenigingen aangevraagd
voor 52 leden per jaar.
3. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten € 500
4. Stimuleren schoolsport.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Vives draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. O.g.v. verenigingsgrootte 10 aanvragen per jaar toekennen.
3. Subsidie toekennen.
4. Afwijzen, want voldoet niet aan de voorwaarden (opname in activiteiten
programma en begroting van de schoolsportcommissie)
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
2. 10 leden per jaar volgen een scheidsrechtersopleiding en/of
weerbaarheidstraining. € 93,50 per lid .
3. 1 keer per jaar een beachvolleybaltoernooi koningsdag.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
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€ 2.161

€ 870
€ 935
€ 500
Totaal € 2.305

S082 Subsidierelatie: Badmintonclub IJsselstein Apollo

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 62 doelgroep-leden uit IJsselstein
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Apollo draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 483

€ 431

S087 Subsidierelatie: Harttrimclub Phons Schröder

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 18 doelgroep-leden uit IJsselstein.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Harttrimclub Phons Schröder draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies: Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Stimuleren van 18 (gehandicapte) leden woonachtig in IJsselstein € 6,96
per lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 231

€ 125

S089 Subsidierelatie: IJTC Groenvliet

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 273 jeugdleden uit IJsselstein
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De IJTC draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.876

€ 1.900

S090 Subsidierelatie: IJsselsteinse Zwem- & Polo Club

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd
1. Subsidie voor 117 jeugdleden uit IJsselstein.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De IJsselsteinse Zwem- & Polo Club draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297)
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
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€ 1.085

1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.

€ 814

S095 Subsidierelatie: Sportstichting Samen Verder

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 39 doelgroep-leden uit IJsselstein.
2. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten (zaalsport en zwemmen).
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De IJsselsteinse Sportstichting “Samen verder” draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. Afwijzen aangezien het geen vernieuwende of eenmalige activiteit
betreft.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname door mensen met een handicap. € 6,96 per lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 364

€ 271

S100 Subsidierelatie: Jeu de boules club Cercle de petanque IJsselstein

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Bevorderen stedelijke sportactiviteiten € 450
2. Stimuleren Sportdeelname 2 leden
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Cercle de petanque draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals
verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Toekennen onder de voorwaarde dat er actief ingezet wordt op het
betrekken van nieuwe doelgroepen en senioren.
2. Subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Bevorderen van stedelijke sportactiviteiten gericht op het activeren van
65 plussers. De activiteit moet er op gericht zijn om actief nieuwe
senioren te betrekken bij de vereniging.
2. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 450

€ 450
€ 14
Totaal € 464

S175 Subsidierelatie: Mahjongclub DE OASE

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Stimuleren stedelijke sportactiviteiten voor € 500
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Mahjongclub De Oase draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals
verwoord in de beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Toekennen onder de voorwaarde dat er actief ingezet wordt op het
betrekken van nieuwe doelgroepen en senioren.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
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€ 500

subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Activiteit gericht op het activeren van senioren (65 plus) en het
kennismaken met deze sport d.m.v. het organiseren van toernooien en
spelmiddagen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 500

S199 Subsidierelatie: De Volte

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie voor 76 doelgroep-leden uit IJsselstein
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Volte draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Sport (2013/06297).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Continueren en vergroten van sportdeelname met specifiek aandacht
voor sportdeelname jeugd en door mensen met een handicap. € 6,96 per
lid
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 574

€ 529

S176 Subsidierelatie: Sportcommissie IJsselsteinse basisscholen

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Sporten voor leerlingen van de bovenbouw
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De gezamenlijke IJsselsteinse basisscholen hebben het initiatief genomen om,
aanvullend op het project “Maak kennis met sport” een programman te
ontwikkelen voor leerlingen van de bovenbouw. Hiermee wil men tegemoet
komen aan het merkbare overgewicht van kinderen en hen stimuleren meer te
gaan bewegen.
Advies: Subsidie deels toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Voor leerlingen van groep 5: judo
Voor leerlingen van groep 6: capoeira
Voor leerlingen van groep 7: breakdance
Voor leerlingen van groep 8: skiën
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Op basis van de beleidsregels het maximale deelplafond.

€ 4.280
€ 6.466,60

€ 5.100

NB: In de algemene beoordelingscriteria is opgenomen dat binnen de beleidsregels Sport
Sportverenigingen worden gesubsidieerd welke is aangesloten bij een overkoepelende landelijke
organisatie welke lid is van het NOC*NSF. Uiteraard is een school geen sportvereniging. In de
gedachte van de beleidsregels kunnen scholen wel een specifieke ‘schoolsport subsidie’.
S215 Subsidierelatie: Restant subsidie stimuleren stedelijke sportactiviteiten

a.
b.
c.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Conform de beleidsregels sport is er een deelplafond van € 10.200 voor subsidie
aanvragen t.b.v. het stimuleren van stedelijke sport activiteiten.
Op basis van de aanvragen is € 6.450 subsidie toegekend. Wij stellen voor het
resterende deel van de subsidie in 2014 beschikbaar te houden voor incidentele
aanvragen op het gebied van stedelijke sportactiviteiten.
Advies: Subsidie opnemen.
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N.v.t.
N.v.t.

d.

Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Stimuleren van stedelijke sportactiviteiten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.750

S911 Subsidierelatie: Incidenteel Beleidsregels Sport

a.
b.
c.

Onderwerp: Sportdeelname
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Conform de beleidsregels sport is er een deelplafond van € 5.100 t.b.v.
incidentele aanvragen welke gedurende het hele jaar kunnen worden
aangevraagd. Maximaal 1 aanvraag per vereniging met een maximum van € 500
per keer.

€0
N.v.t.

Van de € 5.100 wordt € 2.000 gereserveerd t.b.v. de organisatie van de
sportverkiezing mits hiervoor een subsidie aanvraag aan ten grondslag ligt.

d.

Advies: Subsidie opnemen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Incidentele subsidie verstrekking m.b.t. sportactiviteiten.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.100

Het totale subsidie plafond voor het programma Sport bedraagt € 117.999
Opmerking: In het subsidie overzicht van de afgelopen jaren was subsidie opgenomen t.b.v. de
Roemeense kinderen (bezoek zwembad) en op basis van afspraken de huur van het pand Nova
Zembla. In beide gevallen betreft het geen subsidie conform de subsidie verordening. Het beschikbare
budget (€ 1.882) blijft beschikbaar als regulier exploitatie budget in dit programma.
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Programma 9 Kunst en Cultuur
S061 Subsidierelatie: Kunst Centraal

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Succesvol kunsteducatie project waarvoor continuering gewenst is.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Kennismaking van leerlingen met professionele kunstuitingen in de
verschillende kunstdisciplines op de IJsselsteinse basisscholen. Met het project
worden circa 3.500 leerlingen bereikt.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 12.788
€ 12.258

€ 12.258

S062 Subsidierelatie: Utrechts Centrum voor de Kunsten

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: kunstbende
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Kunstbende is de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent. Kunstbende
biedt jongeren de mogelijkheid om hun eigen creaties in een professionele
setting uit te proberen, aan andere jongeren te tonen en te ontwikkelen. Het gaat
er vooral om dat jongeren zelf aan kunst doen.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Kunstbende is de landelijke wedstrijd voor jong creatief talent. Jongeren van 13
t/m 18 jaar kunnen jaarlijks deelnemen aan de Utrechtse voorronde.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 546
€ 530

€ 530

S072 Subsidierelatie: Stichting ter bevordering van het muziekonderwijs

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Muziekonderwijs
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De stichting verzorgt, middels Muziekcollectief Fulco, muziekonderwijs in de
gemeente IJsselstein. De Stichting intensiveert de promotie, en zoekt
samenwerking met partners (andere culturele instellingen, scholen, BSO en
bedrijven) om muziekonderwijs meer bekend te maken. Muziekonderwijs en
samenwerking, passen binnen het beleidsdoel van programma Cultuur.
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Een goed werkend en professioneel werkende Stichting Muziekcollectief Fulco.
Muziekonderwijs door professionele docenten.
Tarifering volgens KNTV richtlijnen
Uitbreiding van samenwerking met partners
Ledengroei van (prognose) 30 leden per jaar door nieuwe samenwerkingen en
promotie.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 33.400
€ 32.500

€ 32.500

S074 Subsidierelatie: Stichting Fulco theater

a.

Onderwerp: Theater en podiumkunsten
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
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€ 719.041

b.
c.

d.

Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
de
Vloeit voort uit de 2 4 jarige subsidieovereenkomst tussen Stichting
Fulcotheater en de Gemeente IJsselstein 2012 - 2016
Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Diverse Cultuur en kunst gerelateerde doelstellingen (incl. afgesproken korting
van € 80.000). Prestaties conform uitvoeringsovereenkomst. Conform de
e
gemaakte afspraken wordt de subsidie na het 1 kwartaal 2014 opgehoogd na
bekendwording van indexatiecijfer voor de culturele sector.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk (bedrag 2013 -80.000 +2%).

Conform ovk

€ 639.376

NB: De indexactie van de subsidie t.b.v. het Fulcotheater vindt altijd plaats per 1 juli. Afgelopen jaren
was het indexcijfer voor de culturele sector hoger dan de gehanteerde index in de begroting. We
adviseren hier de indexatie van 2% wel vast toe te passen. De werkelijke aanpassing van de subsidie
gebeurt pas na bekendmaking van het indexcijfer voor de culturele sector.
S
a.

b.

c.

d.

Subsidierelatie: Regiobibliotheek Lek & IJssel
Onderwerp: Bibliotheek en UIT
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Subsidie basis € 420.102
Subsidie plus € 72.553
Subsidie huisvesting € 341.500
Subsidie t.b.v. UIT € 58.880
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De subsidie is t.b.v. de Bibliotheekfunctie en de exploitatie van ‘UIT in IJsselstein’.
Bibliotheek
Vergroting van het publieksbereik, met specifieke aandacht voor jeugd en
allochtone inwoners. Cultuureducatie en participatie van deze groepen hebben
prioriteit.
Bibliotheek en UIT
Het vormgeven aan culturele samenwerking op de Overtoom (website als
cultureel digitaal podium, en aangaan van overige culturele samenwerkingen).
UIT in IJsselstein
Het voeren van een website
Het geven van informatie aan bezoekers
Het trekken van (meer) bezoekers en promoten van de stad.
Advies: Gedeeltelijk honoreren (bedrag 2013+2% index).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
In de loop van 2013 worden in overleg met de Bibliotheek meer concretere
afspraken voor 2014 gemaakt inzake bibliotheekfunctie en UIT.
In 2013 is € 873.486 gesubsidieerd. Wij achten de subsidie van 2013 +2%
voldoende voor het uitvoeren van de bibliotheekfunctie en het exploiteren van
UIT in IJsselstein.
De subsidie zal jaarlijks geïndexeerd worden conform het indexcijfer dat
toegepast wordt voor alle subsidies.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 873.846
(incl. UIT)
€ 893.035

€ 891.323

S172 Subsidierelatie: Stichting Museum IJsselstein

a.
b.
c.

Onderwerp: Museum
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft? (De subsidie 2013 moet nog worden geïndexeerd)
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Vloeit voort uit de 5 jarige subsidieovereenkomst tussen Stichting
Stadsmuseum en de Gemeente IJsselstein 2012 – 2016
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€ 205.300
Conform
uitvoeringsovk

d.

Advies: Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Een gevarieerd aanbod op het gebied van kunst en cultuur, prestaties conform
de uitvoeringsovereenkomst.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 213.686

NB: Conform de gemaakte afspraken wordt de subsidie aan het museum per 1 januari geïndexeerd
volgens de prijsindex kadernota en de huurcomponent binnen deze subsidie met het Consumenten
Prijs Index. In 2013 is de subsidie nog niet geïndexeerd. Dit zal voor 2013 plaatsvinden in de
Najaarsrapportage 2013. In dit subsidie overzicht 2014 is rekening gehouden met het werkelijke
prijsindexcijfer 1 januari 2013 en de ophoging van 2% t.b.v. 2014. Deze laatste indexering zal
plaatsvinden op 1 januari 2014.
S060 Subsidierelatie: Cals College IJsselstein

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Succesvol project waarvoor continuering gewenst is.
Advies: subsidie toekennen
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Kennismaking van leerlingen met professionele kunstuitingen in de
verschillende kunstdisciplines voor leerlingen in het IJsselsteinse voortgezet
onderwijs. Met het project worden circa 450 leerlingen bereikt.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.229
€ 2.500

€ 2.500
In het plafond van de beleidsregels K&C 2013 was geen bedrag opgenomen t.b.v. de nieuwe culturele
raad. Dit was separaat binnen het programma plafond K&C geraamd. In 2014 is er geen subsidie
aanvraag geweest door een culturele raad. Wij stellen voor dit niet toegekende subsidie budget ad.
€ 12.000 op te nemen als incidentele subsidie in afwachting op de subsidie aanvraag t.b.v. de
culturele raad.
S911 Subsidierelatie: Incidenteel subsidie K&C

b.
c.

d.

Onderwerp: Incidentele subsidie
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Dit bedrag is beschikbaar voor de culturele raad en incidentele subsidie
aanvragen binnen het Programma kunst en Cultuur.
Advies: subsidie opnemen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Subsidie t.b.v. incidentele activiteiten kunst en cultuur en de culturele raad.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
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N.v.t.

€ 12.212

De onderstaande subsidie vallen onder de beleidsregels Kunst en Cultuur.
Het plafond van de beleidsregels K&C is € 60.000 (afgerond).
In de beleidsregels K&C is een deelplafond opgenomen van € 5.100 t.b.v. incidentele aanvragen. Dit
deelplafond was in 2013 niet aanwezig.
Daarnaast is afgelopen jaren het evenement ‘de kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst’
incidenteel gesubsidieerd. Om de overige stichtingen niet tekort te doen stellen wij voor het om de
toegekende subsidie aan de Stichting de kerstavond van mevrouw Klein Sprokkelhorst ( € 2.350) en
het incidentele deelplafond van € 5.100 toe te voegen aan het beleidsregelsplafond K&C door
verlaging van de overige incidentele subsidie in het programma Kunst en Cultuur.
Samenvattend stellen wij voor het deelplafond beleidsregels € K&C te verhogen van € 60.000 naar
€ 67.400 (€ 5.100 en € 2.400).
Op basis van de aanvragen is de volgende
1. Doelgroepbereik I en II deelplafond € 8.600. Op basis van de aanvragen maximaal € 600
beschikbaar per aanvraag.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerking deelplafond € 2.500. Op basis van aanvragen
maximaal € 500 beschikbaar per aanvraag.
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen deelplafond € 5.700. Op basis van aanvragen maximaal
€ 250 beschikbaar per aanvraag.
4. Ondersteuning organisatiekosten (huisvesting) I deelplafond € 25.000 (afgerond). Op basis
van de aanvragen kan het subsidie bedrag van 2013 toegekend worden (dus zonder
indexatie).
5. Ondersteuning organisatiekosten (prof. Ondersteunden diensten) II deel plafond € 19.000
(afgerond).
6. Incidentele subsidie deelplafond € 5.100

S063 Subsidierelatie: Kursus project IJsselstein

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: Kursusproject
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroep bereik I € 1.000.
2. Organisatiekosten I (huisvesting) € 2.000.
3. Organisatiekosten II (prof. Onderst. Diensten) € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het kursuproject draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals
verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253)
Advies: Beoordeling van de subsidieaanvragen per activiteit;
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
3. Afwijzen. Drukkosten van flyers achten wij geen professionele
ondersteunde dienst.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Jaarlijkse opendag t.b.v. inschrijven en informatie over cursussen
2. Bijdrage in organisatie kosten I (bijdrage gelijk aan 2013)
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.340
€ 4.000

€ 600
€ 1.000
Totaal € 1.600

S064 Subsidierelatie: Chr. Oratoriumvereniging IJsselstein

a.
b.

c.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroepbereik I € 1.000.
2. Ondersteuning organisatiekosten II € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het chr. Oratoriumvereninging IJsselstein draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur
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€ 1.500
€ 2.000

d.

(2013/06253).
Advies :
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik – verschillende concerten voor IJsselsteins
publiek.
3. Bijdrage in organisatie kosten II (bijdrage gelijk aan 2013).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 600
€ 1.000
Totaal € 1.600

S066 Subsidierelatie: Concertcommissie Oude Sint Nicolaaskerk (Hervormde

a.
b.

c.

d.

gemeente)
Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroep bereik I ( oranje € 650,- zomer € 1.000,- en kerstconcert
€ 1.000).
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Concertcommissie IJsselstein draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur
(2013/06253).
Advies:
1. Subsidie gedeeltelijk toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik – diverse concerten voor het IJsselsteinse
publiek door het jaar heen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.000
€ 2.650

€ 600

S068 Subsidierelatie: Harmonie Amicitia

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Verbreden doelgroepbereik gericht op jongeren en het Kunst en
Wereldfestival (allochtonen) € 2.000.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerkingen € 500.
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen € 2.500.
4. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting) € 5.000.
5. Ondersteuning organisatiekosten II (professionele ondersteuning)
€ 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Harmonie Amicitia draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals
verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies
1. Gedeeltelijk honoreren. Er kan maar maximaal 1 aanvraag worden
gehonoreerd per doel. De hoogte van de subsidiebijdragen is afhankelijk
van verrekeningen en plafonds.
2. Subsidie toekennen.
3. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
4. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
5. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden doelgroepbereik gericht op jongeren; laatste kwartaal 2014
een herintreders- en startersconcert, of verbreden doelgroepbereik
gericht op allochtonen; deelname aan Kunst op Wereldfestival IJsselveld
2. Stimuleren van nieuwe samenwerkingen; organiseren van een
feestavond / concert dat uitloopt naar dance. Samenwerking met DJ en
dansscholen.
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€ 7.260
€ 11.000

€ 600
€ 500

3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen; meewerken aan Koningdag, de
IJVO, de verenigingendag, de Braderie en Kerstavond van mevrouw
Sprokkelhorst.
4. Organisatiekosten (huisvesting); onderhoud en instandhouding.
Panoven14, 45% van de totale kosten worden door de vereniging zelf
bijeengebracht
5. Organisatiekosten (professionele diensten); inhuur van dirigent
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.250
€ 3.740
€ 1.000
Totaal € 7.090

S232 Subsidierelatie: Muziekeducatie Amicitia

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Verbreden doelgroepbereik I € 1.000.
2. Verbreden doelgroepbereik II € 1.300.
3. Stimuleren van nieuwe samenwerking € 500.
4. Inzet voor IJsselsteinse 3 evenementen € 750.
5. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting, kosten) € 1.400.
6. Ondersteuning organisatiekosten II (professionele ondersteuning)
€ 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Harmonie Amicitia draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals
verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag (plus 6
behaalde diploma’s).
3. Subsidie toekennen.
4. Subsidie toekennen a € 250 per evenement.
5. Subsidie toekennen.
6. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik d.m.v. muziekeducatie.
2. Verzorgen van jeugdopleidingen/muziekopleiding vanaf 2 jaar. Ook
worden 6 opleidingen met een erkent diploma afgesloten ( +€ 300).
3. Samenwerking met scouting, Fulco muziekschool en Excelsior.
4. Inzet voor IJsselsteinse evenementen; meewerken aan Koningsdag, de
IJVO, de verenigingendag.
5. Ondersteuning organisatiekosten I (ook 1/3 eigen inkomsten).
6. Ondersteuning organisatiekosten II (professionele diensten); inhuur van
dirigent.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€0
€ 5.950

€ 600
€ 900
€ 500
€ 750
€ 1.400
€ 1.000
Totaal € 5.150

S071 Subsidierelatie: IJsselsteins Fanfareorkest Excelsior

a.
b.

c.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroepenbereik I € 600.
2. Doelgroepenbereik II € 1.000 opleiding en € 550 diploma’s.
3. Stimuleren van nieuwe samenwerking € 500.
4. Inzet voor IJsselsteinse evenmenten € 3.500.
5. Organisatiekosten (huisvesting)€ 6.130.
6. Organisatiekosten (ondersteunende professionele diensten) € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Fanfareorkest Excelsior draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen.
2. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag (plus 11
behaalde diploma’s).
Pagina 48 van 53

€ 6.570
€ 13.280

d.

3. Subsidie toekennen.
4. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
5. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
6. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden doelgroepbereik gericht op jongeren.
2. Muziekles/opleiding voor de jeugd en 11 behaalde diploma’s.
3. Nieuwe samenwerking kinderopvang en buitenschoolse opvang (muziek
projecten).
4. Inzet voor IJsselsteinse evenementen; meewerken aan Koningsdag, de
IJVO, de verenigingendag 4 mei herdenking, avondvierdaagse,
Sinterklaas en de braderie.
5. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting).
6. Ondersteuning organisatiekosten II (ondersteunende professionele
diensten).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 600
€ 1.150
€ 500
€ 1.750
€ 3.050
€ 1.000
Totaal € 8.050

S077 Subsidierelatie: Stichting Kwibus

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroepbereik I € 1.000.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerking € 500.
3. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting) € 20.600.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Kwibus draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de
beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen.
3. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik door toneel en musicalvoorstellingen.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerking met blaasensamble Amicitia en
Comité 4 mei en scholen.
1. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting) t.b.v. toneel
voorstellingen voor IJsselsteins publiek.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 13.500
€ 22.100

€ 600
€ 500
€ 12.000
Totaal € 13.100

S078 Subsidierelatie: Theatergroep De Schakel

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Huisvestingskosten € 14.500.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Theatergroep De Schakel draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
2. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting) t.b.v. toneel
voorstellingen voor IJsselsteins publiek.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 8.650
€ 14.500

€ 8.100

S216 Subsidierelatie: Dweilorkest De Hoetetoeters

a.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
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€ 2.175

b.

c.

d.

Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Verbreden publieksbereik € 1000.
2. Ondersteuning organisatiekosten (huisvesting) € 1.000.
3. Ondersteuning organisatiekosten (repetitoir) € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Dweilorkest De Hoetetoeters draagt bij aan het bereiken van de
beleidsdoelstellingen zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur
(2013/06253). De vereniging verzorgt diverse muzikale optredens in de binnenstad
van IJsselstein op speciale gelegenheden.
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
3. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik door geven van diverse muzikale optreden.
2. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting).
3. Ondersteuning organisatiekosten II (repetitoir).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 3.000

€ 1.000

€ 600
€ 675
€ 1.000
Totaal € 2.275

S217 Subsidierelatie: Theater Stichting Theo

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie als bijdrage aan cultuureducatie (Doelgroepbereik II), een
jeugdopleiding gericht op zang, toneel en musical. €1.000.
2. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting) huisvestingslasten van
een accommodatie die gedurende de subsidieperiode structureel door
wordt gebruikt. Het betreft geen exclusief gebruik.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Theater Stichting Theo draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Jeugd tot 18 jaar wordt gestimuleerd op het gebeid van zang, toneel en
musical door het bieden van jeugdopleidingen (met meer dan 10
bijeenkomsten per opleiding).
2. Ondersteuning organisatiekosten I (huisvesting)
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 2.323
€ 3.990

€ 600
€1.323
Totaal € 1.923

S219 Subsidierelatie: Stichting IJsselsteins Kinderkoor

a.
b.

c.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroepbereik 1
€ 1.000.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerking
€ 500.
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen
€ 200.
4. Organisatiekosten (huisvesting)
€ 1.230.
5. Organisatiekosten (prof. Ondersteuning)
€ 3.098.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het IJsselsteins Kinderkoor draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie toekennen.
3. Subsidie toekennen.
4. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
5. Subsidie toekennen (bedrag 2013).
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€ 2.950
€6.028

d.

Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik (verschillende concerten voor IJsselsteins
publiek).
2. Samen met een ander jeugdorkest een programma opzetten om te
musiceren en een uitwisseling met een kinderkoor uit Herentals
organiseren.
3. Optreden op Koningsdag.
4. Organisatiekosten I (huisvesting).
5. Organisatiekosten II (dirigent).
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 600
€ 500
€ 200
€ 950
€ 1.000
Totaal € 3.250

S065 Subsidierelatie: Christelijk Regionaal Mannenkoor Deo Datus

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Inzet voor IJsselsteinse evenementen
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Christelijk Regionaal mannenkoor draagt zorg voor het traditionele
Oranjeconcert en verleend medewerking aan diensten in IJsselstein en direct
omliggende plaatsen.
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verbreden publieksbereik – Oranjeconcert en minimaal 2 concerten voor
het IJsselsteinse publiek door het jaar heen.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.020
€1.500

€ 750

S067 Subsidierelatie: Fulco’s regionaal Mannenkoor

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd voor welke activiteit?
1. Verbreding publieksbereik door organisatie van Korenfestival (€ 1.000)
2. Stimuleren van nieuwe samenwerking door deelname aan Korenfestival
(€ 500).
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen door deelname aan 4-mei
herdenking (500)
4. Organisatiekosten II (ondersteunende diensten) voor de inzet van een
dirigent (€ 1.000)
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het Fulco’s mannenkoor draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Afwijzen aangezien deelnemen aan een activiteit niet gelijk is aan een
nieuwe samenwerking aangaan.
3. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
4. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Organisatie korenfestival om doelgroepen in aanraking te brengen met
koorzangen gratis deelname van jeugdkoren ter stimulans van
jongerenbetrokkenheid
2. Deelname aan de 4 mei herdenking
3. Professionele ondersteuning met een Dirigent
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

S069 Subsidierelatie: IJsselsteins Kamerkoor

a.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
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€ 2.340
€ 3.000

€ 600
€ 250
€ 1.000
Totaal € 1.850

b.
c.

d.

aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Ondersteuning organisatiekosten II
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Het IJsselsteins kamerkoor draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen
zoals verwoord in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
1. Het Kamerkoor is opgericht in 1981. Het kamerkoor bestaat uit een groep
(amateur)zangers waar zij oefenen op een gevarieerd repertoire en
gemiddeld vier verschillende thema-uitvoeringen gegeven.
Advies: subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Verschillende concerten voor IJsselsteins publiek door bijdrage in
organisatie ksoten II.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 1.000
€ 1.000

€ 1.000

S233 Subsidierelatie: Stichting Literair Café IJsselstein

a.
b.

c.

d.

Snie
uw

a.
b.

c.

d.

Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Subsidie als bijdrage in de kosten om professionele ondersteuning (een
auteur van naam) te kunnen inhuren, om breder publieksbereik te
realiseren.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Stichting literair Café IJsselstein draagt bij aan verbreding van het
publieksbereik van de kennis en beleving van literatuur.
Advies:
Subsidie toekennenen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Een lezing en signeersessie door een auteur van naam gedurende de
Boekenweek.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 750
€ 750

€ 750

Subsidierelatie: De Brulapen (NIEUWE AANVRAAG)
Onderwerp: subsidie 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Verbreden doelgroepbereik; in 2014 wedstrijd op basisscholen voor het
maken van een lokale karnavalskraker €1.000.
2. Stimuleren nieuwe samenwerking; gezamenlijk carnavalsconcert met
Harmonie Amicitia in Fulcotheater €500.
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen; €1.500.
4. Ondersteuning organisatiekosten (huisvestingskosten) €750.
5. Ondersteuning organisatiekosten II (dirigent en belichting en
podiumtechniek) € 1.000.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
De Brulapen draagt bij aan het bereiken van de beleidsdoelstellingen zoals verwoord
in de beleidsregels Kunst en Cultuur (2013/06253).
Advies:
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag.
2. Subsidie afwijzen. Het betreft geen vernieuwende samenwerking maar
een eenmalig concert met afterparty, waarbij aannemelijk is dat er
voldoende mogelijkheid is voor commerciële inkomsten.
3. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
4. Subsidie toekennen.
5. Subsidie toekennen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Organiseren in 2014 en 2015 van een wedstrijd onder alle basisscholen
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€0
€ 4.750

in IJsselstein voor het maken van een IJsselsteinse carnavalskraker.
2. Inzet voor IJsselsteinse evenementen; meewerken aan Sinterklaas,
Carnaval en de Kerstavond van mevrouw Sprokkelhorst.
3. Organisatiekosten; gebruik tegen huurvergoeding Panoven 14
4. Ondersteuning organisatiekosten II.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Snie
uw

a.
b.

c.

d.

€ 600
€ 750
€ 750
€ 1.000
Totaal € 3.100

Subsidierelatie: Stichting de Kerstavond mevrouw klein Sprokkelhorst
Onderwerp: subsidieaanvraag 2014 en 2015
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
1. Doelgroepbereik; laagdrempelige cultuurbeleving voor alle doelgroepen,
deels ook met jongeren opgevoerd
2. Stimuleren van nieuwe samenwerkingen € 500.
3. Inzet voor IJsselsteinse evenementen
4. Ondersteuning Organisatiekosten II (professionele ondersteuning)
Voor doelgroepbereik, stimuleren samenwerking en ondersteuning is totaal een
bedrag van € 5.000 aangevraagd.
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Continueren van een succesvol IJsselsteins evenement.
1. Subsidie toekennen op basis van max. beschikbaar bedrag
(kanttekening: meer aandacht in het bereiken en betrekken van de in de
beleidsregels benoemde doelgroepen in volgende subsidie aanvraag).
2. Subsidie toekennen.
3. Subsidie toekennen op basis van € 250 per evenement.
4. Subsidie toekennen van € 1.000.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
1. Een cultureel evenement voor alle IJsselsteiners, mede georganiseerd
door jongeren dat plaatsvindt in december van elk subsidiejaar.
2. Stimuleren van nieuwe samenwerkingen; er worden nieuwe
samenwerkingen tot stand gebracht die leiden tot een versterking van
het aanbod en een vergroting van het publieksbereik.
3. Vormgeving en invulling van evenement De Kerstavond van mevrouw
Klein Sprokkelhorst.
4. Gebruik van deskundige ondersteuning voor de kwaliteit van het
evenement
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?

€ 5.000
(incidenteel)
€ 5.500

€ 600
€ 500
€ 250
€ 1.000
Totaal € 2.350

S234 Subsidierelatie: Incidenteel subsidie beleidsregels K&C

a.
b.
c.

d.

Onderwerp: Incidentele subsidie
Welk budget was beschikbaar in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de
aanvraag betrekking heeft?
Welk subsidiebedrag wordt aangevraagd?
Wat zijn de overwegingen betreffende subsidieaanvraag en - verlening?
Conform de beleidsregels kan er gedurende het jaar subsidie worden
aangevraagd gericht op incidentele activiteiten kunst en cultuur.
Advies: subsidie opnemen.
Resultaat (voorstel subsidieverlening). Welk doel (welke prestatie) betreft de
subsidieverlening na toepassing van de onder c genoemde overwegingen?
Subsidie t.b.v. incidentele activiteiten kunst en cultuur.
Welk budget is voor deze subsidieverlening noodzakelijk?
Het totale subsidieplafond Kunst en Cultuur bedraagt € 1.872.023.
Het totale subsidie plafond van alle programma’s bedraagt in 2014 € 5.733.657.

Pagina 53 van 53

€0
€ 5.100

€ 5.100

