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Hoofdstuk 1. Inleiding
1.1.

Inleiding

Het huidige college zet in op samenwerking met burgers, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. In de missie van onze organisatie is dat vertaald als de ontwikkeling
naar een maatschappelijk waardevol partner: de gemeente is één van de spelers in de lokale
maatschappij en zet in op duurzame samenwerking met andere partijen: (groepen) inwoners,
instellingen, verenigingen, winkeliers en bedrijfsleven. Daarbij ligt de lat hoog: we willen dat
onze partners de samenwerking met de gemeen-te als waardevol ervaren.
Het is aan de inwoners, maatschappelijke partners en de gemeente om gezamenlijk activiteiten
in te zetten om deze missie te realiseren. Het verstrekken van subsidies aan onze maatschappelijke partners is hierin een belangrijk instrument.
Het college stelt het subsidieprogramma jaarlijks vast. In het programma staan de partners die
in aanmerking komen voor subsidie. De gesubsidieerde partners organise-ren activiteiten die
bijdragen aan de volgende doelstellingen:
- Eigen kracht en participatie van inwoners worden versterkt;
- Er ontstaat (nog) meer sociale cohesie;
- Preventie en innovatie worden versterkt;
- Door samenwerking en synergie wordt het te behalen resultaat vergroot;
- Budget wordt niet alleen gekoppeld aan activiteiten, maar ook aan resultaten;
- Subsidies worden effectiever ingezet;
- De gemeente is niet exclusief verantwoordelijk voor het te behalen resultaat.

1.2.

Dynamisch document

In dit subsidieprogramma zijn alle partners opgenomen die activiteiten organiseren en daarmee
de visie te realiseren en daarvoor subsidie krijgen. Het programma wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van de binnengekomen subsidieaanvragen. Bij het verlenen van subsidies
opereren subsidieontvangers binnen een door de gemeente ontwikkeld kader. Het verlenen van
subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt de gemeente verenigingen
en stichtingen bij het uitvoeren van hun activiteiten.
Vorming van een egalisatiereserve
Bij verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidie-ontvanger van een per kalenderof boekjaar verstrekte subsidie die meer dan [bedrag € 50.000,-] bedraagt een egalisatiereserve
als bedoeld in artikel 4:72, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht vorm, mits voldaan
wordt aan art. 4:58 e.v. Awb.
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De ontvanger van een andere subsidie dan bedoeld in het eerste lid kan burgemeester en
wethouders verzoeken een egalisatiereserve te mogen vormen. In dat geval is artikel 4:72 van
de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing. De subsidieontvanger dient
vooraf toestemming aan het college te vragen een dergelijke reserve te vormen, mits die nauw
samenhangt met de gesubsidieerde activiteiten.
De vorming van een egalisatiereserve bedraagt maximaal 6% van de exploitatiekosten per jaar.
Opbouw subsidieprogramma
Per onderwerp is een overzicht gegeven van organisaties die jaarlijks een budgetsubsidie
ontvangen. Een budgetsubsidie biedt de gemeente en de organisaties een duidelijke handelswijze voor het realiseren van activiteiten en/of prestaties die maatschappelijk en politiek gewesnt zijn. Door het gebruik van een budgetsubsidie wordt een organisatie in staat gesteld een
gezonde bedrijfsvoering te realiseren. Voor het overzicht zijn ook de exploitatiesubsidies vermeld onder de betreffende onderwerpen. In het collegeprogramma 2014-2018 is het uitgangspunt opgenomen dat de gemeente niet meer subsidieert op basis van ledenaantal maar op
basis van activiteiten. Daarvoor is de subsidievorm van de cultuursubsidies (voorheen veelal
doelgroepensubsidies) en subsidies bewegen aangepast en opgenomen in dit programma
onder de betreffende onderwerpen. Tot slot is de subsidievorm incidentele subsidies opgenomen.
Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een subsidie in 2019 is de eis
gesteld om vóór 1 oktober 2018 de subsidieaanvraag in te dienen.
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Hoofdstuk 2. Woonomgeving
2.1 Stichting VAC Putten-Adviescommissie Wonen
Doelstelling
De Stichting VAC Putten-Adviescommissie Wonen (voorheen Vrouwen Advies Commissie) is
voor de Woningbouw en Woonomgeving een onafhankelijke woonconsumentenorganisatie op
gemeentelijk niveau. Een VAC bestaat uit vrijwilligers met verschillende maatschappelijke
achtergronden. VAC-leden zijn geschoold in het lezen van tekeningen en het beoordelen van
bouw- en bestemmingsplannen.
Een VAC komt op voor de belangen van toekomstige bewoners en toetst plannen voor woningbouw projecten en woonomgeving op praktische bruikbaarheid, gebruiksvriendelijkheid, comfort
en veiligheid. De VAC beoordeelt bouwtekeningen en geeft een (niet bindend) advies aan de
betrokkenen. Naast het kosteloos uitbrengen van adviezen onderzoekt VAC Putten ook hoe de
woning en de woonomgeving door de bewoners wordt gewaardeerd. Zij doet dit door middel
van woonkwaliteitsonderzoeken. De resultaten van deze onderzoeken zijn van belang voor het
beoordelen van nieuwe bouwplannen.
De VAC heeft een convenant met de gemeente en Woningstichting Putten afgesloten.
Activiteiten
In 2019 is VAC actief betrokken bij het beoordelen van nieuwbouwplannen en stedenbouwkundige plannen in Putten. Het VAC is betrokken bij Woongemak Putten door advies te geven aan
inwoners van Putten. Verder geeft VAC presentaties en is zij betrokken bij de Participatieraad.
Twee keer per jaar overleg het VAC met de gemeente en WSP over ontwikkelingen in bouwplannen, Woongemak Putten en ontwikkelingen bij de woningstichting.
Vrijwillgers van het VAC volgen scholingen om hun kennis en vaardigheden bij te houden. Ook
vinden er landelijk en regionaal uitwisselingen met andere VAC’s plaats.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 1000,00
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Hoofdstuk 3. Recreatie & Dorpsactiviteiten
3.1. Bevrijdingsloop
Doelstelling en activiteit
De Bevrijdingsloop Putten is een gelegenheidshardloopgroep uit Putten die sinds 2011 het
bevrijdingsvuur van Wageningen naar Putten brengt namens de gemeente Putten. Voordat de
lopers naar Wageningen vertrekken, zullen ze eerst een krans leggen tijdens de Dodenherdenking bij het monument op de Oude Algemene Begraafplaats.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 2000,00

3.2. Regionale Veteranendag
Doelgroep en activiteit
De Stichting heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering
voor veteranen door de samenleving en het verstevigen van de intermenselijke relaties tussen
veteranen onderling. De stichting Regionale Veteranendag Noord-West Veluwe organiseert
regionale veteranendagen.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 3000,00

3.3. Koningsfeest Oranje Scheg
Doelgroep
Jonge gezinnen in Putten die zich, door alcoholgebruik, niet welkom voelen in het centrum van
Putten.
Activiteiten
De organisatie Koningsfeest Oranje Scheg organiseert een koningsfeest gericht op gezinnen.
De organisatie levert een maatschappelijke bijdrage voor Putten door gezinnen deze dag in
Putten te houden en ouderen naar buiten te laten komen. Er worden allerlei spelen georganiseerd.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 1000,00

3.4. Lokale Omroep Putten Veluwe FM
Doelstelling
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Op grond van een wettelijke verplichting moet de gemeente een lokale omroep in staat stellen
een toereikend media-aanbod te garanderen.
Activiteiten
Via ether, kabel en internet zend de lokale omroep uit. Zij verzorgen onder andere de volgede
programma’s:
-

Kerkdiensten op zondag (live) en dinsdagavond (opgenomen) die afwisselend uit Ermelo
en Putten komen

-

Een (religieus)verzoekplatenprogramma waar erg veel verzoekjes komen van de Puttense
samenleving zoals van verzorgingshuizen

-

Elke week live verslagen van sportwedstrijden (SDC, Rood-Wit, de Meeuwen)

-

Registraties en/of interviews van specifieke evenementen in Putten

-

Een jeugdprogramma gemaakt door Puttense jongeren

-

Aandacht voor Puttense zaken in de dagelijkse nieuwsjournalen.

Toekomstscenario
Het te beschikken bedrag wordt volgens richtlijnen vanuit de VNG berekend op basis van het
aantal huishoudens. Vanuit het rijk wordt een bijdrage in het gemeentefonds gestort.
In de toekomst zal naar een vast bedrag per jaar worden gestreefd welke met de regio is afgestemd. De lokale omroepen moeten van het rijk doorontwikkelen naar streekomroepen. Mogelijk
gaan de gelden vanuit het rijk in de toekomst niet meer via de gemeenten lopen. De Lokale
Omroep Veluwe FM zal in de toekomst in de Stichting VOC worden opgenomen, waar ook
Barneveld, Nijkerk, Ermelo en Harderwijk onder vallen.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 11.374,00

3.5. VVV
Doelstellingen
Het betreft een meerjaren subsidie om Putten te blijven promoten vanuit een krachtig, proactief
recreatief platform met een sterke focus op het gastheerschap.
Activiteiten
1.

Het vervullen van een rol als goede gastheer voor toerist en recreant;

2.

Het zorgen voor up-to-date lokale informatievoorziening;

3.

Het stimuleren en intensiveren van de samenwerking met de toeristische- en recreatieve
ondernemers en organisaties;

4.

Het organiseren van diverse evenementen en het verbeteren van toeristische producten
samen met het WCP, de toeristische- en recreatieve ondernemers en organisaties;

5.

Het verzorgen van een kwalitatief goede promotie op regionaal en lokaal niveau met als
doel om het dag- en verblijfstoerisme in Putten te bevorderen.
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De subsidie is reeds toegezegd t/m 2019.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 66.000,00

3.6. Visit Veluwe
Doelstelling
Visit Veluwe geeft uitvoering aan een collectieve marketingaanpak voor de Veluwe
waarmee een duurzame groei wordt gerealiseerd in de vrijetijdseconomie van de regio.
Activiteiten
Door middel van (vernieuwende) marketing en promotie inspanningen genereert
VisitVeluwe meer bezoekers die langer blijven en meer besteden, waardoor het toeristische
marktaandeel van de Veluwe als geheel wordt vergroot en een wezenlijke bijdrage wordt geleverd aan de ambities uit de Veluwe agenda. Waarbij gemeenten open staan voor
(nieuwe) projecten en initiatieven die bijdragen aan realisatie van deze doelstelling.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 1,00 per inwoner

3.7. Stichting Ondernemersfonds Putten
Doelstelling
In 2014 heeft gemeente Putten in samenspraak met de ondernemers binnen het centrum van
Putten reclamebelasting ingevoerd. Daarbij is in een convenant met de Stichting Ondernemersfonds Putten vastgelegd dat de opbrengsten van de reclamebelasting ten goede komen aan de
gezamenlijke doelstelling: het bevorderen van een gezellig, attractief en economisch rendabel
winkelcentrum van Putten.
Activiteiten
Het convenant is afgesloten voor de periode t/m 2021, gedurende deze periode is de subsidie
toegezegd aan de SOP. Jaarlijks wordt voorafgaand aan het subsidiejaar een inschatting gemaakt van de opbrengsten van de reclamebelasting in het subsidiejaar. Dat is de basis voor het
subsidiebedrag aan de SOP (minus vastgestelde uitvoeringskosten van € 2.500,-). Conform het
Convenant Ondernemersfonds Putten gelden de volgende termijnen:
-

de SOP dient uiterlijk 1 januari van het subsidiejaar een subsidieverzoek in;

B&W stelt uiterlijk 1 februari van het subsidiejaar het voorlopige subsidiebedrag vast.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 86.150,00

3.8. Automobielparade
Het betreft een groots autofeest in het centrum van Putten. Voorheen kregen zij altijd subsidie
van de gemeente. Sinds de invoering van het SOP (Stichting Ondernemersfonds Putten) vragen zij daar subsidie aan en is de gemeentelijke subsidie beëindigd. Jaarlijks dienen zij een
aanvraag in bij het SOP, dit geeft echter geen garantie voor het volledige bedrag. Omdat het
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evenement een meerwaarde heeft voor de inwoners van Putten wil de gemeente tot het tienjarig bestaan bijdragen in subsidie zodat er geen tekorten ontstaan.
Bedrag: n.v.t. (i.v.m. garantstelling)

3.9. Exploitatiesubsidie Stg. Bosbad
In overleg met wethouder Koekoek is aan Stichting het Bosbad uitstel verleend. Artikel 17 Asv
(hardheidsclausule) is van toepassing. Voor deze subsidiepartner wordt, door de afdeling
ruimte, in de loop van 2019 een afzonderlijk voorstel naar het college gestuurd.
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Hoofdstuk 4. Kunst & Cultuur
4.1. Incidentele Subsidie Cultuur
De gemeente steunt het culturele leven in Putten door eenmalige subsidies te geven. Dat doen
wij voor culturele projecten, activiteiten en manifestaties. Deze vormen een aanvulling op de
jaarlijkse subsidiering van culturele organisaties: de gemeente wil in kunnen blijven spelen op
nieuwe ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van de professionele en amateurkunst.
Het kan hierbij gaan om projecten of manifestaties in alle kunstdisciplines en mengvormen
daartussen. Naast de geldende criteria vormen samenwerking met verrassende partners, cocreatie, de ontwikkeling van makers en brede cultuurparticipatie hierbij aandachtspunten.
Toetsingscriteria
Het Cultuurplatform is een adviescommissie en deze beoordeelt de aanvraag. Deze adviescommissie bestaat uit specialisten. Het cultuurplatform zal alle aanvragen toetsen aan de hand
van de volgende drie criteria:


Betekenis voor Putten

Van belang is de visie op de betekenis van het project voor Putten, de beoogde positionering in
en aanvulling op de culturele infrastructuur en de bijdrage aan de verscheidenheid en kwaliteit
van het culturele leven. Het aanbod moet zo breed mogelijk zijn, passend bij de Puttense samenleving.


Artistieke kwaliteit

Het project getuigt in alle aspecten van artistieke kwaliteit. Het project toont vakmanschap,
zeggingskracht en oorspronkelijkheid. Het is een toevoeging aan het bestaande aanbod en/of
stimuleert door zijn uitzonderlijke, voorbeeld stellende karakter naar verwachting andere activiteiten en/of verdieping op het gebied van de kunsten.


Ondernemerschap

Daarbij wordt gelet op inspanningen om het publieksbereik zo groot mogelijk te maken, bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk te maken, samenwerkingspartners te zoeken, deel te nemen aan
relevante netwerken, en meerdere financieringsbronnen te vinden.
Feitelijk wordt gekeken naar de inspanningen van de aanvrager om het project met zo weinig
mogelijke gemeentesubsidie te realiseren zonder in te leveren op de artistieke kwaliteit.
Bij aanvragen op het terrein van cultuureducatie of cultuurparticipatie wordt ook gelet op de
educatieve en participatieve kwaliteiten van het projectplan. Het adviesorgaan mag aanvullende
voorwaarden stellen en bepaalt de hoogte van het bedrag aan de hand van een ingediende
begroting.
Incidentele subsidies cultuur bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij
is dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten.
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Niet subsidiabel zijn:
-

Projecten in het kader van een (kunstvak)opleiding.

-

Productie van werken die in principe commercieel verhandelbaar zijn, zoals boeken, cd’s,
beeldende kunstwerken e.d.

-

Projecten die aan het publiek gepresenteerd worden voordat de gemeente in staat is een
besluit te nemen over de subsidieaanvraag.

-

Projecten van jaarlijks gesubsidieerde instellingen, tenzij de aanvrager kan aantonen dat
het om een project gaat dat evident niet behoort tot de kerntaken waarvoor de jaarlijkse
subsidie beschikbaar wordt gesteld.

-

Het cultuurplatform komt 4 maal per jaar bij elkaar.

Subsidiebedrag
Het subsidieplafond voor 2019 is € 10.000,00.

4.2. Theater Stroud
Doelstelling
Theater Stroud organiseert voorstellingen op het gebied van muziek, dans, toneel, cabaret en
jeugdtheater. Door theater Stroud te subsidiëren wilt de gemeente
a. het culturele leven bevorderen voor alle inwoners van de Gemeente Putten
b. Verdere handelingen bevorderen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Activiteiten
Het organiseren van minimaal 15 professionele voorstellingen op het gebied van muziek, musical, dans, toneel, cabaret en jeugdtheater. Voorwaarden is dat deze voorstellingen plaatsvinden
in theater Stroud. Uitvoering van de projecten Adopteer een Voorstelling voor diverse maatschappelijke doelgroepen.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 35.000,00

4.3. Groevenbeek Klassiek
Het klassiek openluchtconcert van Groevenbeek Klassiek vindt rond de zomer plaats. Het
evenement heeft een middag- en een avondprogramma. Het middagprogramma is gericht op
kinderen van de basisscholen uit Ermelo en Putten. Dit komt tot stand in samenwerking met
Cultuurkust en de basisscholen. Het avondprogramma is een breed samengesteld programma
met klassieke muziek van diverse bekende componisten.
Voor het avondconcert ontvangt de stichting € 3000,00 en voor het kindermiddagprogramma
€ 2000,00.
De subsidievoorwaarde voor het kindermiddagprogramma is dat Puttense scholen deelnemen
aan het programma.
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Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 5000,00

4.4. Fanfarecorps Excelsior
Fanfarecorps Excelsior verzorgt openbare optredens bij diverse evenementen die voor Putten
een begrip zijn zoals Koningsdag, Taptoe Putten, de Razziaherdenking, de Sinterklaasintocht
en de Avondvierdaagse. De medewerking van het corps aan deze evenementenen de optredens die zij geven hebben een grote meerwaarde voor Putten.
Het fanfarecorps krijgt een tweetal subsidies.
1. Het fanfarecorps ontvangt per openbaar optreden in Putten € 1.750,00, met een maximum van 5 optredens. Het fanfarecorps ontvangt voor 2019 het maximaal bedrag van €
8.750,00.
2. Daarnaast ontvangen zij het bedrag voor de kosten van de organisatie van de jaarlijkse
taptoe ten hoogte van € 6.500,00.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 15.250,00

4.5. Kunst in de Kelder
Jaarlijks krijgt de tentoonstellingscommissie van Kunst in de Kelder een subsidie voor het
organiseren van zes tentoonstellingen
Subsidiebedrag 2019
€ 3885,00

4.6. Bibliotheek Noordwest Veluwe
Door de gemeenteraad is in 2013 een subsidieplafond vastgesteld. De aanvraag van Bibliotheek Noordwest Veluwe gaat over het subsidieplafond heen, waardoor een deel afgewezen
moet worden.
De vier hoofdtaken van de openbare bibliotheek zijn:
1. Leesplezier en leesbevordering
2. Taalvaardigheid
3. Informatievaardigheid
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 385.671,00

4.7. Boekenuitleen De Aker
Doelstelling
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Het bevorderen van het lezen in het algemeen. Daarbij ligt de focus op het bieden van verantwoorde boeken, voor jongeren en volwassenen. Dit betreft in de praktijk veelal christelijke
lectuur, c.q. literatuur. Daarnaast richt de uitleen zich op de vorming van haar lezers door informatie aan te bieden over een breed scala van maatschappelijk relevante onderwerpen.
Activiteiten
De subsidie wordt besteed aan huisvesting, de aankoop van nieuwe boeken en abonnementen
op tijdschriften. Maar ook aan automatiseringskosten, Stichting leenrecht en een kleurplatenwedstrijd voor leerlingen van de basisschool. Ook wil men de boekenuitleen promoten onder
gasten van campings door een kortdurend abonnement aan te bieden.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 13.900,00

4.8. Boekenuitleen Huinen
Doelstelling
Boekuitleen Huinen wil door het uitlenen van boeken ook in het buitengebied het lezen stimuleren. Ook wil men door de uitleen een cultureel aanbod aan de inwoners van het buitengebied
bieden.
Activiteiten
De subsidie wordt besteed aan huisvestingskosten, Stichting Leenrecht en automatisering.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 8600,00

4.9. Atelierroutiers Putten
Doelstelling en activiteiten
De groep Puttense kunstenaars, de leden van de Atelierroutiers Putten, exposeren hun werk
gedurende een weekend in hun atelier en gedurende drie weken in de Kunstkelder van Putten (
of in de plaatsvervangende ruimte aan de Veenhuizerveldweg).
Hiermee bevordert de groep de culturele uitstraling van de gemeente Putten naar eigen bewoners en bewoners uit de omgeving en naar toeristen.
Dit gebeurt door het tonen van hun werk en het gesprek aangaan met bezoekers over hun
getoonde werk.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 475,00

14 van 30

4.10. Cultuurkust
Cultuurkust ontvangt subsidie voor de realisering van in totaal 0,8 fte combinatiefuncties cultuur
in Putten. Daarnaast ontvangen zij subsidie voor het cultuurprogramma op de basisscholen
(Kunstmenu). De regeling combinatiefuncties wordt deels gefinancierd vanuit het rijk.
Voor 2019 dient Cultuurkust het volgende te realiseren/uit te voeren:


0.4 fte Cultuurmakelaar amateurkunst en participatie
-

Opstellen beleidsnotitie

-

Faciliteren en secretariaat van het platform bijeenkomsten CultuurPutten

-

Aanspreekpunt Cultuur in de vrije tijd, contacten stakeholders o.a.culturele instellingen,
vvv, swp, gemeente en andere samenwerkingspartners



0.4 fte Cultuurmakelaar onderwijs
-

Projectmanagement Onderwijs: Ontwikkelen, coördineren en plannen jaarlijks Kunstmenu

-

Initiëren, ondersteunen en organiseren van nieuwe producten en cultuureducatie projecten o.a. i.s.m. met erfgoed, groevenbeek, NJO

-

Aanspreekpunt Cultuur: contacten stakeholders o.a. in het onderwijs, Cuvo, culturele
instellingen, gemeente en andere samenwerkingspartners Kunstmenu Putten

-

Opstellen convenant CmK2

Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 40.000,00 (combinatiefunctionarissen) en € 6213,20 (kunstmenu).
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Hoofdstuk 5. Gezondheid, Welzijn & Maatschappelijke
ondersteuning
5.1. Stichting Slachtofferhulp NL
Doelstelling en activiteiten
Slachtofferhulp Nederland is een noodzakelijke basisvoorziening om de inmiddels bij wet geregelde hulp aan slachtoffers te kunnen bieden. De inzet is voor de slachtoffers zonder kosten en
dicht in de buurt. De kosten worden gedragen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie,
gemeentelijke overheden en het Fonds Slachtofferhulp.
Slachtofferhulp Nederland levert ook een belangrijke bijdrage aan het gemeentelijk beleid
rondom integrale veiligheid en stimuleert de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van
slachtoffers en hun sociale netwerk. De medewerkers zijn zowel onbetaalde als betaalde krachten. De vrijwillige inzet van veel van de medewerkers staat voor de maatschappelijke verankering en vertegenwoordigt kwaliteiten die goed passen bij de dienstverlening aan slachtoffers.
Slachtofferhulp Nederland stelt zich daarnaast op als netwerkpartner van de gemeente en wil
zich naast de reguliere dienstverlening blijven inzetten in crisissituaties die zich mogelijk voordoen in de gemeente.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 6324,00

5.2. Stichting Hospice Nijkerk e.o.
Doelstelling
Hospice Nijkerk e.o. is subsidiepartner voor activiteiten in het kader van de terminale zorg aan
patiënten, die In Hospice Nijkerk worden opgenomen. Het hospice vindt het van essentieel
belang om goed opgeleide vrijwilligers in te zetten bij terminale patiënten.
Activiteiten
Door inzet van vrijwilligers blijft de zorg betaalbaar. De opleiding van vrijwilligers is voor het
hospice een randvoorwaarde om de zorg te kunnen blijven bieden. Het hospice krijgt een
subsidiebedrag voor het aantal vrijwilligers dat zij hebben.
Toekomstscenario
In de toekomst zal het hospice een vast bedrag krijgen die overeen komt met het hospice in
Ermelo. Nu is de bijdrage gebaseerd op het aantal vrijwilligers.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 1900,00

5.3. Hospice Dr. Holtrop Ermelo
Doelstelling
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Hospice Dr. Holtrop Ermelo is subsidiepartner voor activiteiten in het kader van de terminale
zorg aan patiënten, die in het hospice worden opgenomen. Het hospice vindt het van essentieel
belang om goed opgeleide vrijwilligers in te zetten bij terminale patiënten.
Activiteiten
Door inzet van vrijwilligers blijft de zorg betaalbaar. De opleiding van vrijwilligers is voor het
hospice een randvoorwaarde om de zorg te kunnen blijven bieden. Sinds 2017 is het hospice
Ermelo ook subsidiepartner.
Toekomstscenario
In de toekomst zal het hospice een vast bedrag krijgen die overeen komt met het hospice in
Nijkerk. Nu is de bijdrage gebaseerd op het aantal vrijwilligers.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 1350,00

5.4. Stichting Chris en Voorkom
Doelstelling
Stichting Chris en Voorkom wil een waardevolle bijdrage leveren aan het bevorderen van een
gezonde levensstijl en aan de ontwikkeling van de jongeren binnen de gemeente.
Activiteiten
Het geven van preventielessen aan het voortgezet onderwijs. In Putten bereiken zij de leerlingen van de klassen 1, 2 en 3. De preventielessen gaan over roken, alcohol en drugs.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 6480,00

5.5. ZorgDat screening Voedselbank Putten
Doelstelling
ZorgDat verzorgt de screening van aanvragen voor de Voedselbank voor het werkgebied Putten, Ermelo en Harderwijk. De subsidiering gebeurd sinds 2015 in de gezamenlijkheid met deze
gemeenten.
Activiteiten
Vrijwilligers gaan op huisbezoek en onderzoeken de financiële situatie. Dit gebeurd volgens de
landelijke richtlijn van Voedselbanken. De Voedselbank beslist op grond van deze informatie of
men in aanmerking komt voor een voedselpakket. In een aantal gevallen worden de aanvragers
doorverwezen naar hulpverlening. Steeds vaker komt de vrijwilliger een meervoudige problematiek tegen.
Subsidiebedrag 2019
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Bedrag: € 5569,00

5.6. Voedselbank Harderwijk (nieuwe subsidiepartner)
Doelstelling
Voedselbank Harderwijk is een nieuwe subsidiepartner van de gemeente Putten. De organisatie
biedt mensen in een financiële noodsituatie een steuntje in de rug en wil verspilling van voedsel
tegengaan. De organisatie beslaat de steden Harderwijk, Ermelo en Putten en is aangesloten
bij de Vereniging Voedselbanken Nederland. Zij delen voedselpakketten uit aan gezinnen die
niet voldoende middelen hebben om zelfstandig geheel in hun eigen levensonderhoud te voorzien.
Activiteiten
Activiteiten die te maken hebben met het wekelijks uitdelen van voedselpakketten in Putten. De
pakketten worden van Harderwijk naar Putten vervoerd.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 3000,00

5.7. Stichting Welzijn Putten (SWP)
Doelstelling
Welzijn Putten, team en bestuur, wil graag vervolg geven aan de huidige reguliere dienstverlening, deze verder ontwikkelen en uitbouwen in de gemeente, zodat het welzijn van de Puttenaren groeit, de zorgkosten neerwaarts beïnvloed worden en de cohesie in de samenleving
versterkt wordt. Het gaat de gemeente erom dat het huidige werk- en dienstverlening voort
gezet kunnen zetten en verder te ontwikkelen.
Activiteiten
De subsidie aan de SWP is bedoeld om de organisatie de volgende activiteiten uit te laten
voeren: mantelzorgondersteuning, matching vraag en aanbod vrijwilligers, ondersteuning van
kwetsbare inwoners en maatschappelijke stage.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 520.436,00

5.8. Stimenz
Doelstelling
Met Stimenz zijn er twee trajecten afgesloten: onafhankelijke cliëntondersteuning (OCO) (sinds
oktober 2016) en algemeen maatschappelijk werk (AMW). OCO is een inkooprelatie. AMW is
een subsidierelatie.
Eind 2017 is er gestart met een nieuw strategieplan 2017-2021. De inwoner staat centraal in
deze koers. Het uitgangspunt is dat een inwoner zelf regie over zijn eigen leven heeft, ook als
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hij zich in een complexe situatie bevindt. Het gaat om burgerparticipatie, de eigen kracht van
burgers, vergroten van regie en hoe Stimenz hen hierbij kan faciliteren.
Activiteiten
Voor 2019 staan de activiteiten van Stimenz voor een belangrijk deel in het teken van:


het vergroten en versterken van participatie en zelfredzaamheid van inwoners



een goede balans tussen formele en informele zorg;



het voorkomen en verminderen van verzwaring van problematiek;



het benutten van kansen in de verbinding van cliëntondersteuning en welzijn in de wijk;
het vertalen van maatschappelijke signalen naar nieuwe initiatieven.

Stimenz vraagt €253.183,- subsidie aan voor 2019. Dit bedrag is hoger dan de subsidie 2018.
Dat is het gevolg van een indexatie op basis van de meerjarenbudgetovereenkomst 2016-2019.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 253.183,00

5.9. Stichting Siriz
Doelstelling
De stichting richt zich op het begeleiden van hulpvragen bij onbedoelde zwangerschap door het
bieden van hulp, voorlichting en opvang. De hulpverlening van de stichting in het algemeen
draagt bij aan de gemeentelijke taken vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. De Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) schrijft voor dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor
preventie gerichte ondersteuning aan jongeren met problemen met opgroeien en aan ouders
met problemen met opvoeden.
Activiteiten
Siriz geeft voorlichtingslessen in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Deze lessen dragen bij aan bewustwording van de thematiek onbedoelde zwangerschap,
seksualiteit en aan preventie van onbedoelde zwangerschappen.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 2650,00

5.10. Humanitas
Doelstelling
De subsidieverlening van Humanitas kent de volgende voorwaarden:
-

er zal sprake zijn van het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning en van het
bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en zelfstandig functioneren
van inwoners
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-

de gemeente Putten kan inwoners direct doorverwijzen naar Humanitas. Humanitas zal
daarbij haar dienstverlening zoveel mogelijk toereikend inzetten, gebaseerd op de vraag
van de cliënt en/of de gemeente Putten

-

er zal sprake zijn van een toename van de bekendheid van de dienstverlening van Humanitas onder de inwoners van Putten.

Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 6780,00

5.11. Nederlandse Patiëntenvereniging afd. Putten
Doelstelling
De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV) is een organisatie, die zich vanuit patiënten perspectief bezighoudt met de zorg voor het leven. Dit gebeurt door middel van collectieve en
individuele belangenbehartiging, lotgenotencontact, voorlichting en praktische hulp op het
gebied van gezondheid en ziekte.
Activiteiten
Inwoners van Putten die vervoer nodig hebben naar dokter, ziekenhuis enz door vrijwilligers
laten vervoeren. Het houden van een ledenvergadering. Middelen voor de coordinatoren die de
vrijwilligers aansturen. Het uitgeven van een nieuwsbrief. Het houden van overleg met de
vrijwilligers op een locatie.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 500,00

5.12. Stichting Hulpgroep Ernstig Zieken en Stervenden Thuis
Doelstelling
Stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis) biedt ondersteuning aan
stervenden thuis en aan families bij de zorg voor hun dierbaren. De stichting heeft ten doel het
verlenen van hulp aan ernstig zieken thuis en als dat de wens is van de belanghebbende het
sterven thuis mogelijk te maken.
Activiteiten
Het ondersteunen van mantelzorgers (met name 's nachts) bij de zorg voor ernstig zieken en
stervenden thuis.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 500,00

5.13. Veilig Thuis
Doelstelling
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Stichting Veilig Thuis NOG voert namens 22 gemeenten in de regio Noord- en Oost-Gelderland
de wettelijke taken uit met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling.
Activiteiten
Veilig Thuis beoordeelt samen met de politie geëscaleerde huiselijk geweld incidenten op basis
van een risico inventarisatie huiselijk geweld. Ook voert Veilig Thuis het casemanagement uit bij
opgelegde huisverboden. Veilig Thuis fungeert ook als meldpunt voor jeugdprostitutie voor de
hele regio, geeft voorlichtingen en neemt deel aan casusoverleggen in de veiligheidskamers.
De kosten voor Veilig Thuis worden verdeeld over de 22 gemeenten waarvoor elke gemeente
afzonderlijk aan Veilig Thuis een subsidie verleent.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 110.329,00

5.14. Incidentele stimulerinssubsidie Integraal Stroud
Middels deze subsidieregeling wil de gemeente vernieuwende ontwikkelingen binnen het sociaal domein stimuleren en de integrale samenwerking tussen de partijen die gehuisvest zijn in
Stroud bevorderen. De nieuwe activiteiten moeten een substantiële bijdrage leveren aan de
transformatieopgaven om de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners te versterken.
Voorwaarden


Ontwikkelingen sluiten aan bij de leefwereld van de inwoners van Putten. Dit blijkt uit de
wijze waarop inwoners en/of cliënten zijn betrokken bij het projectvoorstel;



Het betreft altijd een samenwerking tussen meer dan 2 partijen;



Het tot stand brengen van dan wel versterken van de integrale samenwerking tussen
partijen binnen het voorliggend veld, in het bijzonder tussen professionele en vrijwilligersorganisaties, of tussen het voorliggend veld en de niet vrij toegankelijke ondersteuning;



Het verbeteren van de kwaliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van de ondersteuning in het voorliggend veld;



Er dient cofinanciering plaats te vinden.

Wie kan de subsidie aanvragen?
De subsidie kan uitsluitend door Stichting Welzijn Putten worden aangevraagd, in samenwerking met minimaal 2 andere partijen.
Subsidieplafond 2019


Bedrag: € 45.000
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Hoofdstuk 6. Jeugd
6.1. Peuterspeelzalen De Vrijbuitertjes, ’t Zwaluwnest en peuteropvang
Kiekeboe
Doelstelling
Er zijn twee soorten peuteropvang waarvoor verschillende
subsidieregelingen zijn:
Reguliere peuteropvang: dit is gericht op ontwikkelingsstimulering en voorbereiding op
de basisschool voor kinderen wonend in de gemeente Putten in de leeftijd van 2 tot 4
jaar.
Peuteropvang met VVE-indicatie: dit is gericht op kinderen wonend in de gemeente
Putten in de leeftijd van 2 tot 4 jaar waarbij het consultatiebureau een (verhoogd risico
op een) taalachterstand heeft geconstateerd.
Subsidie peuteropvang voor ouders
Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag kunnen in aanmerking komen voor de
gemeentelijke subsidie peuteropvang. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag
kunnen bij de Belastingdienst een bijdrage vragen om peuteropvang te financieren. Deze ouders hebben geen recht op de gemeentelijke subsidie.
Bedrag: De gemeentelijke subsidie peuteropvang wordt kindgebonden verstrekt. Het maximale
subsidiebedrag per kind bedraagt 260 uur per jaar (6,5 uur per week gedurende 40 weken) x de
uurprijs van € 8,02 = € 2.085,20) minus de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Voor de bepaling van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage en het uurtarief wordt aangesloten bij de tabel
en het uurtarief voor dagopvang zoals opgenomen in het Besluit kinderopvangtoeslag 2019. Het
subsidiebedrag wordt rechtstreeks aan de ouders overgemaakt.
Peuteropvang met een VVE-indicatie
Naast reguliere peuteropvang bieden Peuterspeelzalen De Vrijbuitertjes en ’t Zwaluwnest en
peuteropvang Kiekeboe ook voorschoolse educatie in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid (VVE). Puttense kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar waarbij het consultatiebureau
een taalachterstand of een verhoogd risico op een taalachterstand constateert krijgen een VVEindicatie. Op basis daarvan krijgen deze kinderen minimaal 10 uur per week VVE aangeboden.
Ouders betalen hiervoor een ouderbijdrage van € 25,- per uur aan de peuterspeelzaal of peuteropvang. De meerkosten betaalt de peuterspeelzaal of peuteropvang zelf van de gemeentelijke VVE-subsidie.
Om VVE aan te bieden moet een organisatie VVE-geregistreerd zijn in het landelijk register
kinderopvang en voldoen aan de eisen zoals deze in de wet zijn opgenomen voor voorschoolse
educatie.
Bedrag: Het subsidieplafond voor het eerste half jaar 2019 bedraagt € 95.000,- en wordt bekostigd uit de specifieke doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk. Het Rijk stelt dit
budget beschikbaar voor het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden in de Neder-
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landse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. Dit budget kan niet
overschreden worden.
Bevoorschotting van de subsidie wordt bepaald naar rato van het aantal kindplaatsen zoals
opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (in 2018 het Landelijk
Register Kinderopvang) met als teldatum 1 november 2018. De subsidie wordt voor de periode
van een half jaar toegekend. Per half jaar vindt afrekening plaats op basis van het aantal werkelijke VVE-kinderen dat de peuteropvang bezocht heeft.
Het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid wordt ingaande 1 juli 2019 verwacht. Een andere
financieringsstroom zal hier onderdeel van uitmaken.

6.2. GGD Maatwerkgedeelte
Doelstelling
De jeugdgezondheid is een organisatieonderdeel van de GGD Noord- en Oost- Gelderland met
als doel gezondheid te bevorderen, het versterken van de eigenkracht kinderen, jongeren en
hun ouders. Ook het vroegtijdig signaleren van (risico's op) stoornissen, het voorkomen en zo
nodig te (laten) behandelen is een taak van de jeugdgezondheidszorg.
Toekomstscenario
Wanneer de gemeente Putten al meerdere jaren dezelfde subsidie aan dezelfde partner verstrekt, dan kan daar niet per direct mee gestopt worden. De gemeente moet een redelijke
afbouwtermijn in acht nemen. Een redelijke termijn is de periode van drie jaar. Op deze manier
kan de subsidiepartner de activiteiten afbouwen. De afbouwperiode start vanaf 2020. Voor het
jaar 2019 ontvangt de aanvrager dat wat er voorgaande jaren is aangevraagd.
Deze mededeling is in de beschikking van de aanvraag voor 2019 terug te lezen. Deze beschikking wordt verstuurd aan de subsidieaanvragers.”
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 6932,70

6.3. Icare Jeugdgezondheidszorg
Doelstelling
Bij het consultatiebureau kunnen (aanstaande) ouders terecht met al hun vragen en twijfels op
het gebied van slapen, eten, gedrag en opvoeden. Naast het geven van advies en informatie,
wordt de gezondheid van het kind (0-4 jaar) door de jeugdverpleegkundige en jeugdarts in kaart
gebracht. Ook kan het consultatiebureau een kind inenten tegen bepaalde ziekten. Op het
consultatiebureau zijn verschillende specialisten (orthopedagoog, lactatiedeskundige, videohometrainer, PremaCare, Adoptiecare) vertegenwoordigd die vanuit hun eigen vakgebied nauw
samenwerken met hun collega’s.
Activiteiten
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Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de bevalling en de periode daarna helpt Jeugdgezondheidszorg door het organiseren van informatiebijeenkomsten, cursussen en het bieden
individuele begeleiding.
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 326.480,00

6.4. Icare (plustaak)
Doelstelling
Moeders Informeren Moeders (MIM) versterkt het zelfvertrouwen, de zelfredzaamheid en het
sociale netwerk van moeders.
Activiteiten
MIM is bedoeld voor vrouwen die voor het eerst moeder worden en onzeker zijn over de opvoeding, weinig steun uit hun omgeving ervaringen te delen. Ervaren moeders helpen hen op
vrijwillige basis. Zij bezoeken de moeder maandelijks tot het kind ongeveer 2 jaar is. Ook organiseren zij ontmoetingsgroepen voor MIM-moeders om hun sociale netwerk in de buurt te
vergroten. MIM is door de Erkenningscommissie Interventies (NJI) erkend als goed onderbouwd.’’
Toekomstscenario
“Wanneer de gemeente Putten al meerdere jaren dezelfde subsidie aan dezelfde partner verstrekt, dan kan daar niet per direct mee gestopt worden. De gemeente moet een redelijke
afbouwtermijn in acht nemen. Een redelijke termijn is de periode van drie jaar. Op deze manier
kan de subsidiepartner de activiteiten afbouwen. De afbouwperiode start vanaf 2020. Voor het
jaar 2019 ontvangt de aanvrager dat wat er voorgaande jaren is aangevraagd.
Deze mededeling is in de beschikking van de aanvraag voor 2019 terug te lezen. Deze beschikking wordt verstuurd aan de subsidieaanvragers.”
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 10.150,-

6.5. Buurtzorg Jong
Activiteiten
BZJ startte in 2013, in de aanloop naar de transitie, om de taken en doelen vanuit de Jeugdwet
vorm te geven voor de gemeente Putten. BZJ is verantwoordelijk voor de toegang tot gespecialiseerde jeugdhulp, biedt waar mogelijk en nodig zélf (lichte) ondersteuning in de vorm van
trainingen, opvoed- en opgroeiondersteuning of jeugdhulp en verzorgt de coördinatie en regie
op inzet van (jeugd)hulp bij meer complexe zaken.
Subsidietraject
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In 2018 heeft BZJ een subsidie ontvangen van € 835.902,00 (reguliere subsidie) + € 69.000,00
(overname ‘drangtrajecten’ Jeugdbescherming).
Conform de taakstelling die de gemeente Putten BZJ heeft opgelegd, vraagt
BZJ voor 2019 een subsidie aan van € 804.902,00. BZJ vraagt voor 2020 een subsidie aan van
€ 704.902,00
Subsidiebedrag 2019
Bedrag: € 804.902,00
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Hoofdstuk 7. Sport & Bewegen
7.1. Incidentele subsidie Bewegen
Voor de subsidie bewegen zijn criteria opgenomen waaraan een organisatie
moet voldoen om aanspraak te maken op een subsidie. Als zij voldoen aan de criteria
kunnen ze een maximumbedrag voor een subsidie bewegen ontvangen van € 1000,00. Dit kan
maximaal 2 keer per jaar aangevraagd worden door eenzelfde organisatie. De aanvraag wordt
gedaan aan de hand van een activiteitenplan.
Subsidie kan worden verstrekt ten behoeve van de stimulering, versterking en ondersteuning
van bewegen, zoals sporten voor mensen met een beperking of beweegactiviteiten en projecten
voor bepaalde doelgroepen. De subsidie is expliciet niet bedoeld voor (reguliere) sportevenementen en toernooien.
Criteria subsidie bewegen:
-

Het betreft een activiteit en is gericht op participatie door beweging voor inwoners van
Putten.

-

De activiteiten hebben een Open karakter, dus deelname ook voor niet-leden en achterban
van de organisatie (de Open Club gedachte).

-

De activiteiten sluiten aan op actuele ontwikkelingen met maatschappelijke relevantie en
hebben een sociaal versterkend effect.

-

In het projectplan is expliciet aandacht voor de ‘kwetsbare’ doelgroep zoals ouderen (AOW
gerechtigde leeftijd), mensen met een beperking, chronisch zieken, mensen met een lage
sociaal economische status, mensen met overgewicht en obesitas

-

De aanvraag voor een activiteit draagt bij aan meerdere ambities van het sportbeleid zoals
beschreven in de Nota Gezondheid en Bewegen.

-

De activiteiten worden gekenmerkt door bijzondere vormen van samenwerking, bijvoorbeeld tussen verschillende sportaanbieders, welzijnswerk, zorginstellingen, culturele organisaties, scholen etc. Aanvragen waarbij geen sprake is van samenwerking of slechts
sprake is van samenwerking van een gelieerde organisatie worden uitgesloten.

Sportstichtingen en sportverenigingen die activiteiten zonder enige vorm van samenwerking
met een derden organiseren zijn uitgesloten van deelname. Commerciële organisaties zijn per
definitie uitgesloten van de subsidieregelingen.
De subsidies sport & bewegen zijn met het nieuwe sportbeleid vooral gericht op kwetsbare
doelgroepen met als doel deze in beweging te krijgen/houden waarvoor extra zorgvuldigheid is
geboden. Tussentijds zal monitoring plaatsvinden door het bijhouden van de subsidieaanvragen
met daarbij de vermelding van de bereikte doelgroepen. Steekproefsgewijs vind controle plaats,
bij misbruik wordt de organisatie uitgesloten van het subsidiebeleid voor een periode van minimaal twee jaar. Na twee jaar zal de regeling geëvalueerd en eventueel bijgesteld worden.
Subsidiebedrag 2019
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Het subsidieplafond voor 2019 is € 5.000,00

7.2. Open Clubs
De Open Club subsidie heeft als doel om maatschappelijke activiteiten te stimuleren bij sportverenigingen.
Een voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie is dat de aanvrager
lid is van de Sportfederatie Putten. De verenigingen die lid zijn van de Sportfederatie hebben
als gezamenlijk doel om sport in te zetten voor de samenleving en daarmee meer doelgroepen
aan zich te verbinden dan alleen hun eigen sportleden.
De verenigingen die lid zijn van de sportfederatie en activiteit bieden op de door het college van
B&W vastgestelde onderdelen krijgen daar een subsidie voor, de hoogte is afhankelijk van hun
inzet (dit verklaren zij in een jaarlijkse overeenkomst).
De sportfederatie komt minimaal tweemaal per jaar samen om activiteiten af te stemmen en
ervaringen te delen.
In januari 2019 wordt een evaluatie over 2018 aan het college voorgelegd. Gelijktijdig worden
dan de onderdelen waar een subsidie tegenover staat, inclusief de maximale hoogtes, vastgesteld. Meer over deze subsidie staat in de Nota Gezondheid & Bewegen.
Subsidiebedrag 2019
Het subsidieplafond voor 2019 is € 150.000,-

7.3. Ledensubsidie sport
Een maatschappelijk actieve Puttense sportvereniging (waar een door NOC*NSF erkende sport
beoefend wordt) waar overwegend inwoners uit Putten sporten kan rekenen op een
basisbedrag van maximaal €200,00. De sportvereniging is maatschappelijk actief zoals
beschreven in de Nota Gezondheid en Bewegen, zoals door de gemeenteraad vastgesteld bij
het Sportbeleid op 6 juli 2017.
Per jeugdlid (tot 18 jaar) ontvangt de betreffende vereniging maximaal €20,00.
Per lid met een lichamelijk of geestelijke beperking ontvangt de betreffende vereniging
maximaal €20,00 bovenop het basisbedrag. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten.
Het totaal beschikbaar budget voor de ledensubsidie sport is € 45.000,00. Het totaal kan niet
overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per
actief lid naar beneden bijgesteld. Steekproefsgewijs vindt controle plaats op het aantal leden.
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Subsidiebedrag 2019
Het subsidieplafond voor 2019 is € 45.000,00.

7.4 Exploitatiesubsidie St. Binnensport
Op 7 september 2000 nam de gemeenteraad van Putten het besluit om het beheer en de
exploitatie van sporthal Putter Eng en De Meeuwen onder te brengen bij Stichting Binnensport
Putten (SBP). In het kader van algemeen belang besloot de gemeente een exploitatiesubsidie
te verstrekken.
Voor het jaar 2019 betreft het € 121.200,00.
De SBP is als exploitant ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitvoering van het
Meerjaren Onderhoudsplan. In de door de gemeenteraad vastgestelde programmabegroting is
voorzien in een jaarlijkse bijdrage van € 39.000,00 ten behoeve van het uitvoeren van groot
onderhoud aan de sporthallen, conform het Meerjaren Onderhouds Plan 2010-2019. Voor 2019
en verder zal een nieuw onderhoudsplan opgesteld worden en het subsidiebedrag aangepast.
In dit onderhoudsplan zal het gebouw van Stichting De Meeuwen niet meegenomen worden
omdat deze niet in eigendom is van de gemeente.

28 van 30

Hoofdstuk 8. Incidentele subsidies algemeen
De incidentele subsidie wordt verstrekt om de financiering van een project rond te krijgen,
omdat als de gemeente niet meedoet het project niet doorgaat. Bij het subsidiëren van evenementen zullen incidentele subsidies ingezet worden. De incidentele subsidies, blijven door het
jaar heen verstrekt worden. Bij subsidieverstrekking voor de incidentele subsidies worden de
volgende voorwaarden gehanteerd:
1.

Een incidentele subsidie is bedoeld voor activiteiten met een eenmalig karakter die in een
bepaalde tijdsduur plaatsvinden.

2.

Er moet duidelijk sprake zijn van een bijzondere activiteit die normaliter niet tot de taakrealisatie behoort.

3.

De activiteit moet worden georganiseerd door een instelling of vereniging (rechtspersoon)
uit de eigen gemeente en moet bovendien in de gemeente Putten plaatsvinden.

4.

Incidentele subsidies bedragen maximaal 50% van de totale kosten. De gedachte hierbij is
dat de subsidieaanvrager zelf substantieel bijdraagt in de kosten.

5.

De subsidie is niet bedoeld voor materiële zaken als (jubileum)boeken, websites of social
media groepen, buurt-bbq, muziekbenodigdheden etc.

Aanvragen voor een incidentele subsidie gebeuren door het indienen van een projectvoorstel
en is niet voor cultuur en beweegaangelegenheden.
Evenementen die in het centrum van Putten plaatvinden kunnen aanspraak maken op subsidie
bij Stichting Ondernemersfonds Putten (SOP) en worden daarom in principe uitgesloten van de
incidentele subsidies zoals opgenomen in het subsidieprogramma.
Subsidiebedrag 2019
Het subsidieplafond voor de incidentele subsidie algemeen is € 10.000,00.
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Hoofdstuk 9. Doelgroepensubsidie
Een maatschappelijk actieve vereniging met minimaal 1 actief lid kan voor het aantal leden een
subsidie ontvangen in de categorieën:
-

jongeren tot 18 jaar of;

-

ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd.

Van deze subsidieregeling zijn uitgesloten: Sportverenigingen.
Jongeren tot 18 jaar
Een maatschappelijk actieve vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op
een basisbedrag van maximaal €200,00. Per jeugdlid ontvangt de betreffende vereniging
maximaal €10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag
dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Jongeren tot 18 jaar’ is € 4000,00.
Ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd
Een vereniging kan in het kader van deze subsidieregeling rekenen op een basisbedrag van
maximaal € 200,00. Per lid vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd ontvangt de betreffende vereniging maximaal €10,00. 100% van het aantal leden die worden meegenomen in de subsidieaanvraag in het kader van deze regeling dient woonachtig te zijn in de gemeente Putten. Het
subsidieplafond voor de doelgroepensubsidie ‘Ouderen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd’ is
per jaar maximaal € 4000,00.
Het totaal beschikbaar budget voor de doelgroepensubsidies is € 8.000,00. Het totaal kan niet
overschreden worden. Wanneer er meer subsidie wordt aangevraagd dan wordt het bedrag per
actief lid naar beneden bijgesteld.
Subsidiebedrag 2019
Subsidieplafond doelgroepensubsidie jongeren: € 4.000,00
Subsidieplafond doelgroepensubsidie AOW-gerechtigde leeftijd: € 4.000,00
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