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Inleiding

De subsidiestaat 2011 geeft een overzicht van de voor het jaar 2011 te verlenen subsidies. Het
betreft in hoofdzaak de per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen voor activiteiten
op de terreinen sociaal-cultureel en maatschappelijk werk, welzijn, zorg, onderwijs, cultuur,
toerisme, recreatie en sport.
Naast de per boekjaar verstrekte subsidies worden ook incidentele subsidies verstrekt. Deels
uit budgetten die al zijn opgenomen in deze subsidiestaat, deels uit hierin niet opgenomen
(al dan niet tijdelijke) budgetten, waarvan de omvang en/of besteding op het moment van het
schrijven van de subsidiestaat nog onduidelijk zijn.

Opbouw
In de subsidiestaat 2011 zijn voor het eerst subsidieplafonds toegepast bij de subsidie
aanvragen. De vastgestelde subsidiebedragen zijn hieronder te vinden. Er kan in principe niet
meer aan subsidies worden uitgegeven dan het vastgestelde subsidieplafond. Kort gezegd
komt het erop neer dat de vaststelling van subsidieplafonds het mogelijk maakt om een subsidieaanvraag te weigeren als het geld op is. Binnengekomen aanvragen worden getoetst aan de
beleidsdoelstellingen (de beleidsregels). Indien er in een programma meer is aangevraagd dan
beschikbaar is, krijgen de aanvragen die daarop het meest aansluiten, voorrang boven de andere aanvragen. Op die manier wordt een selectie gemaakt tot het subsidieplafond is bereikt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Programma 1 - onderwijs, werk en inkomen
Programma 2 - bouwen, wonen en duurzaamheid
Programma 3 - welzijn en zorg
Programma 4 - veiligheid
Programma 6 - cultuur, sport en vrije tijd
Programma 7 - regionaal beleid
Programma 8 - burger en bestuur

€
€
€
€
€
€
€

1.228.887
1.074
6.940.889
277.685
6.558.700
80.458
294.512

Totaal

€

15.382.205

De subsidiestaat volgt de verdeling in programma’s van de programmabegroting 2010-2013. In
deze subsidiestaat is per programma een korte toelichting op de in 20111 te verlenen subsidies
opgenomen.

Subsidieplafonds
Aangezien voor de eerste keer is gewerkt met subsidieplafonds, is het gebruikelijk om de
toepassing hiervan te evalueren en eventueel voorstellen te doen ter verbetering. Binnen de
subsidieplafonds zijn niet alle middelen vrij te besteden. Dit geldt voor programma 1, 3, 4, 6 en
7. Afwijkingen tussen de middelen die vrij te besteden zijn en de vastgestelde subsidieplafonds
komen bijvoorbeeld door besluitvorming uit de programmabegroting 2011-2014 en omdat
sommige producten niet meer via de algemene subsidieverordening worden gefinancierd maar
via een afgesloten dienstverleningsovereenkomst, door middel van een contract of inmiddels
een eigen subsidieregeling hebben. In bijlage 1 wordt per programma weergegeven hoe de
opbouw van subsidieplafond naar feitelijk beschikbare middelen wordt bereikt. Een uitgebreide
toelichting per programma is te vinden in de volgende hoofdstukken. Dit betekent voor de

1)

De subsidie wordt alleen toegelicht als de organisatie minder krijgt toegekend dan is aangevraagd of als er iets
bijzonders te vermelden valt (bezuiniging, rechtmatigheid, enzovoorts).
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subsidiestaat 2011 dat van de € 15,4 miljoen er € 12,2 miljoen over blijft voor de beoordeling
van de subsidieaanvragen.

Samenvatting
Onderstaand overzicht maakt zichtbaar dat het totale beschikbare budget voor de subsidies in
de subsidiestaat toereikend is. In de volgende hoofdstukken wordt per programma een toelichting gegeven.
Per subsidieaanvraag zijn dus de volgende stappen gevolgd: ten eerste is de aanvraag financieel beoordeeld en getoetst aan de beleidsdoelstellingen. Vervolgens is gekeken naar de
hoogte van de aanvraag. Er wordt niet meer subsidie toegekend dan in 2010 en voor sommige
instellingen is een bezuiniging van kracht. Per programma moeten de subsidieaanvragen in het
subsidieplafond passen. Deze lijn geldt in zijn algemeenheid en er wordt slechts van afgeweken als er specifieke afspraken van kracht zijn.
Feitelijk beschikbaar
Programma 1
Programma 2
Programma 3
Programma 4
Programma 6
Programma 7
Programma 8
Totaal subsidiestaat

€ 965.594
€ 1.074
€ 4.379.056
€ 411.196
€ 6.159.292
€ 28.160
€ 294.512
€ 12.238.885

Subsidies 2011
€ 1.014.097
€ 1.074
€ 4.182.269
€ 411.196
€ 6.158.681
€ 28.160
€ 294.512
€ 12.089.990

Overschot/tekort
- € 48.503
+ € 196.787
+ € 611

+ € 148.895

Factor-G
De subsidie van Factor-G is programma overstijgend. Factor-G vraagt subsidie aan voor
programma 3, 4 en 8. Hierbij een overzicht van te totale aanvraag van Factor-G. In 2010 is
€ 3.026.737 subsidie toegekend. In 2011 is € 2.748.218 aangevraagd en € 2.630.165 toe
gekend.
Overzicht subsidie 2011 Factor-G

Gevraagd 2011

Subsidie 2011

Huisvesting club- en buurthuiswerk

€ 798.346

€ 798.346

Club- en buurthuiswerk activiteiten

€ 140.379

€ 140.379

Peuterspeelzalen

€ 178.691

€ 149.341

Speel-o-theek
Jeugd- en jongerenwerk
Levensloopbestendig Gouda (LBG)
Buurtbemiddeling
Wijkaanpak
totaal

€ 8.862

€ 7.220

€ 1.188.491

€ 1.127.748

€ 164.739

€ 138.421

€ 42.507

€ 42.507

€ 226.203

€ 226.203

€ 2.748.218

€  2.630.165

Financieel overzicht
Naast dit inhoudelijk deel van de subsidiestaat is nog een financieel overzicht per instelling per
programma opgenomen. In bijlage 2 is het besluit over de subsidieplafonds voor 2011 weergegeven.

Recht op subsidie
Aan deze subsidiestaat kunnen geen rechten worden ontleend. Een recht op subsidie ontstaat
pas als daartoe een beschikking tot het verlenen van subsidie is ontvangen.
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Programma 1 Onderwijs, werk en
				inkomen
Inleiding
Het subsidieplafond van programma 1 is € 1.228.887.
Het subsidieplafond 2011 had verhoogd moeten worden met de subsidie aan de Stichting
Vluchtelingenwerk (€ 80.750). Deze subsidie zit ten onrechte niet in het vastgestelde subsidie
plafond 2011.
Daarnaast zijn binnen het plafond een aantal posten opgenomen die niet vrij inzetbaar zijn voor
subsidieverlening 2011. Dit betreft het begrootte bedrag voor het OZB-fonds en de middelen
voor leerlingbegeleiding. Het bedrag voor het OZB-fonds wordt jaarlijks vastgesteld en hangt af
van het percentage OZB-inkomsten voor Gouda als totaal (begroot in 2011 € 231.104).
Voor de middelen leerlingbegeleiding bestaat een aparte verordening, de verordening materiële
financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Gouda 2008, met een meerjarige subsidierelatie.
Het bedrag voor deze subsidie 2011 is € 112.939.
In totaal blijft er als te verdelen beschikbaar bedrag € 965.594 over in dit programma. Na
toekenning van de aanvragen van Kwadraad, FBS en Vluchtelingenwerk is er een tekort van
€ 48.503 op programma 1.

Bijzonderheden per instelling
Kwadraad
Voor de formulierenbrigade heeft Kwadraad voor 2011 € 31.500 subsidie aangevraagd. Er
wordt niet meer dan € 30.708 toegekend. De verhoging ten opzichte van 2010 wordt afgewezen, omdat er geen financiële ruimte is om meer toe te kennen. In de subsidiebeschikking
wordt het te leveren activiteitenaanbod daarop aangepast.
Brede School
Voorgaande jaren is geen structurele oplossing gevonden voor het dekkingstekort bij de
Federatie Brede School (FBS). De meerjarige subsidie voorziet niet in de kosten voor de
coördinatietaken. De gemeente vindt het wel belangrijk dat deze coördinatietaken worden
uitgevoerd. Dit dekkingsprobleem stamt al uit 2006, toen hier vanuit het brede schoolbudget
geen dekking voor was. Jaarlijks is dit bij de vaststelling van de subsidiestaat opgelost. Er is
een aanvraag voor 2011 ingediend voor € 910.639. Beschikbaar is een bedrag van € 866.636.
Omdat een meerjarige subsidie is verleend t/m 2011, moet de subsidie worden verleend, tenzij
sprake is van een begrotingswijziging door de raad. In 2011 wordt € 12.500 bezuinigd op het
budget FBS, in de opmaat naar € 50.000 in 2013 (fase 1). Dit betekent dat in 2011 een bedrag
aan de FBS moet worden verleend van € 898.139 (bedrag 2010 minus de bezuiniging).
Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord
Vorig jaar is een bedrag toegekend van € 80.750, zij vragen nu € 85.250. De reden hiervan is
dat de taken die door Vluchtelingenwerk worden uitgevoerd met inzet van de gemeentelijke
subsidie liggen op het terrein van asielzoekers en vluchtelingen. Dit is een wettelijke taak.
Omdat bij vermindering van subsidie het risico groot is dat Vluchtelingenwerk een aantal taken
op het gebied van huisvesting niet meer uit zal voeren en het dan vervolgens door gemeentelijk
personeel uitgevoerd moet worden, is het besluit om de verhoging te honoreren.
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Bijzonderheden algemeen
Bij het instellen van subsidieplafonds is aangegeven dat de beschikbare subsidiebedragen
verdeeld worden op basis van de beleidsdoelstellingen die verwoord staan in de beleidsregels
van februari 2010.
We beoordelen dus welke aanvragen het meest aansluiten op deze beleidsdoelstellingen.
In dit programma 1 hebben we te maken met subsidieaanvragen die allen aansluiten bij
verschillende beleidsregels.
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Programma 2 Bouwen, wonen en
		 		duurzaamheid
Inleiding
Het subsidieplafond van programma 2 is € 1.074. In totaal wordt er € 1.074 subsidie verstrekt
aan de Instelling Voor Natuur- en milieueducatie (IVN), dit is de enige instelling die subsidie
ontvangt binnen dit programma.

Bijzonderheden per instelling
In totaal vraagt de instelling € 2.594. Het verhoogde gevraagde subsidiebedrag komt voort uit
het feit dat de provincie de subsidie voor deze instelling mogelijk gaat stopzetten. Het betreft
de activiteit landschapsbeheer. De IVN laat weten dat de provinciale subsidie voor Landschapsbeheer in 2011 waarschijnlijk voor een deel zal verdwijnen en het is nog niet zeker wat
daarvoor terugkomt. Vandaar dat het begrotingstekort oploopt.
De taak van de provincie zal niet worden overgenomen. Het budget van de gemeente is bedoeld voor uitleen van leskisten aan het basisonderwijs en het verzorgen van excursies en/of
lezingen aan jongeren en volwassenen. Daarvoor is een bedrag van € 1.074 voldoende.
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Programma 3

Welzijn en zorg

Inleiding
Het subsidieplafond in programma 3 is € 6.940.889.
Om te komen tot het beschikbare bedrag voor subsidieverlening in 2011 zijn de volgende punten van belang: voor de jubileumsubsidies, het initiatievenfonds, subsidieregeling jeugdparticipatie en de subsidieregeling ‘jongeren doen mee door sport en spel’ zijn aparte subsidieregelingen van kracht. SOS/Jeugdmatch en tegemoetkoming PR kosten LBG worden door middel
van overeenkomsten uitbetaald en zijn geen subsidierelaties meer.
De prestatievelden 7, 8, 9 van de Wmo worden aangescherpt. Het bestedingsvoorstel voor de
voor deze prestatievelden beschikbare middelen (€ 1.922.767) wordt afzonderlijk ter besluit
vorming aan het college aangeboden.
Kwadraad levert t.o.v. 2010 een behoorlijk deel van zijn subsidiebudget in vanwege de aan
besteding voor schuldhulpverlening. Omdat de wachtlijsten voor schuldhulpverlening in de
loop van 2009 hoog opliepen is op 2 maart 2010 besloten de schulphulpverlening vanaf
1 januari 2011 niet langer te bekostigen op basis van de Algemene Subsidieverordening
maar door aanbesteding c.q. contractering. Een bedrag van € 347.250 wordt daarmee uit
de subsidiestaat gehaald. Daarnaast is een bedrag van € 26.550 beschikbaar voor het anti
discriminatiebureau.
Het in te zetten bedrag binnen dit programma voor Kwadraad voor algemene maatschappelijke
dienstverlening is € 841.969. Dit is het bedrag dat wordt beschikt. Met de instelling worden
subsidieafspraken gemaakt die passen binnen dit budget.
In 2011 is er een bedrag van € 39.756 gereserveerd ter overbrugging van de afbouwregeling
van Zorgbelang Zuid Holland. Dit bedrag wordt conform eerdere besluitvorming gefinancierd
uit Wmo-middelen en alleen bestemd voor ondersteuning van de Wmo-raad en ligt daarom
ook vast.
Rekening houdend met bovenstaande punten brengt dit het vrij te besteden budget voor de
overige subsidieaanvragen op € 3.537.087. Er blijft € 196.787 over in dit programma.

Bijzonderheden per instelling en nieuwe aanvragen
R&M
De subsidieaanvraag is te laat ingediend. Deze aanvraag wordt rechtmatig verklaard, vanwege
de huisvestingskosten die aan de gemeente worden betaald.
Federatie Brede School i.s.m. het Metaalgilde
De Federatie brede school heeft samen met het Metaalgilde en Factor-G een aanvraag in
gediend om het techniekproject te coördineren. De aanvraag is te laat binnengekomen omdat
de overgang van het project naar een andere aanvrager meer tijd heeft gekost dan voorzien. De
aanvraag wordt rechtmatig verklaard.
De vernieuwde opzet van het techniekproject is na de zomer van 2010 ingezet en wordt gefinancierd uit het onderwijsachterstandbeleid (OAB). Per 2011 is deze activiteit in het proces van
de subsidiestaat meegenomen. Om deze activiteit goed gestalte te geven, zijn er in 2011 eenmalige kosten aan de activiteit verbonden waardoor er € 17.000 wordt toegekend voor 2011.
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Peuterspeelzaalwerk
De aanvragen zijn beoordeeld op basis van de vastgestelde verdeelsleutels. Deze toepassing
leidt tot gedeeltelijke afwijzingen van subsidieaanvragen. Dit geldt voor de volgende peuterspeelzalen: ’t Haventje, de Schaapskooi, de Schaapskooi vestiging Luidensschool, het Pareltje,
het Rozenpoortje, Honkie Ponkie, en Kiekeboe. Met Factor-G zijn afspraken gemaakt in het
kader van de activiteitensubsidie. Tevens wordt € 20.650 activiteitenbudget toegekend. Dit zat
voorheen versleuteld in de uurprijs.
Voor VVE-peuterspeelzaalwerk en de daarbij behorende activiteiten in de zin van toeleiding en
netwerken wordt separaat een voorstel gedaan in het kader van Onderwijsachterstandenbeleid
(OAB). Tevens wordt de overige € 29.350 activiteitenbudget peuterspeelzaalwerk meegenomen
in het kader van OAB.
JSO-Opvoedbureau
Het Opvoedbureau heeft een subsidie gevraagd van € 63.051. Geadviseerd wordt om dit
bedrag te verlenen, waarbij € 29.177 uit programma 3 gesubsidieerd wordt. De aanvraag van
€ 33.874 wordt meegenomen in de weging aanvragen BDU CJG2.
Stichting 4 en 5 mei
De Stichting 4 en 5 mei organiseert jaarlijks op 5 mei de bevrijdingsactiviteiten. In 2010 werd
voor de herdenking van 65ste jaar Bevrijdingsdag aan de Stichting 4 en 5 mei € 7.000 sub
sidie verleend, waarvan € 1.842 eenmalig. Voor 2011 wordt wederom € 7.000 aangevraagd. Er
wordt besloten om een subsidiebedrag van € 5.158 toe te kennen: dit is het subsidiebedrag
2010 zonder de eenmalige verhoging, omdat de activiteiten die met het reguliere bedrag uit
gevoerd werden, ongeveer gelijk zijn gebleven.
CJV Daniël
CJV Daniël (Daniël) organiseert activiteiten voor jongeren in Gouda. In 2010 is CJV Daniël
€ 25.500 exploitatiesubsidie verleend waarvan € 8.852 eenmalig. In 2011 wordt wederom
€ 25.500 aangevraagd. In 2011 wordt een subsidiebedrag van € 16.648 beschikt: dit is het
subsidiebedrag 2010 zonder de eenmalige verhoging, omdat de activiteiten die met het
reguliere bedrag werden uitgevoerd, ongeveer gelijk zijn gebleven.
De Speelwinkel
De Speelwinkel heeft als doel het ontplooien en laten ontplooien van welzijnsactiviteiten in
de oude binnenstad van Gouda. Vrijwilligers van het buurthuis ontplooien activiteiten voor
kinderen, jongeren en volwassenen, maar de Speelwinkel biedt ook plek aan mensen, organisaties en clubjes om zelf activiteiten te ontplooien. De Speelwinkel heeft € 107.840 subsidie
aangevraagd w.v. € 4.500 voor de Oranjeboulevard. De aanvraag voor de Oranjeboulevard is
gewogen binnen de subsidieregeling ‘volksfeesten’ en gehonoreerd. Van de overige € 103.340
wordt € 85.275 gehonoreerd. Dit is hetzelfde bedrag als in 2010.
Zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman
Voor 2011 vraagt de Zeeverkennersgroep Cornelis de Houtman € 8.000 aan. Uit overleg is
gebleken dat bij deze aanvraag abusievelijk de eigen bijdrage à € 2.000 niet verwerkt was. Er
wordt € 5.851 beschikt, dit is hetzelfde bedrag als in 2010.
Allochtonenadviesraad Gouda
De subsidieaanvraag is te laat ingediend. Deze aanvraag wordt rechtmatig verklaard, omdat
de organisatie namens de achterban allochtonen een adviesfunctie voor het college vervult op
niet Wmo-gerelateerde zaken. De aanvraag van de allochtonenadviesraad Gouda bedraagt

2)

BDU staat voor Bijzondere Doeluitkering (BDU) en CJG voor Centrum voor Jeugd en Gezin
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€ 31.700. Dit bedrag is gebaseerd op de oude situatie voor de hervorming van de advies
structuur. In 2008 zijn afspraken gemaakt voor een nieuwe adviesstructuur, waarbij subsidie is aangepast tot € 5.000. Dit is 1 januari 2009 ingegaan. Voor 2010 is € 5.024 beschikt
(geïndexeerd). Voor 2011 wordt wederom een bedrag van € 5.024 beschikt, conform het
collegebesluit 11 november 2008.
Factor-G Zorg en Welzijn en SGSH onderdeel ouderen
Op het onderdeel welzijnswerk voor ouderen is 20% van de beschikbare subsidie zorg en welzijn afgezonderd voor de subsidieregeling voor kwetsbare ouderen ‘ouderen doen mee’. Deze
is onttrokken aan de subsidiestaat. Daarnaast is een bezuiniging van € 15.000 toegepast. Deze
bezuiniging is verdeeld over de twee aanbieders: Factor-G en SGSH.
De gevraagde subsidie bedraagt € 164.739. Voor Factor-G wordt een bedrag van € 138.421
beschikt. Dit is het aangevraagde bedrag minus de bezuiniging en de reducering vanwege de
subsidieregeling. Voor dit bedrag worden de verschillende activiteiten uit de aanvraag gesubsidieerd die aansluiten bij de beleidsregels. De aangevraagde subsidie voor ouderenpanels
wordt afgewezen voor 2011, omdat de rapportage de afgelopen jaren onvoldoende informatie
geboden heeft om beleid te kunnen ontwikkelen met betrekking tot de doelgroep ouderen. Het
te verlenen bedrag is inclusief een activiteitenbudget van € 46.117.
De Stichting Goudse Senioren Hulpdienst (SGSH) heeft een bedrag aangevraagd van
€ 222.381. Er is door de bezuiniging en de reducering een te verlenen bedrag van € 177.078
beschikbaar. Met de organisatie worden afspraken gemaakt over de te leveren activiteiten binnen dit maximaal beschikbare bedrag. Er wordt € 177.078 beschikt.
Factor-G Jeugd-Jongerenwerk
Factor-G vraagt een bedrag aan van € 1.188.491 voor jeugd- en jongerenwerk (JJW). Dit wordt
zowel uit programma 3 als programma 4 gesubsidieerd, omdat het een bijdrage aan de realisa
tie van beide programma’s levert. Er wordt voorgesteld om in totaal voor JJW (programma 3
en 4) een bedrag van € 1.127.748 toe te kennen. Voor de activiteiten die onder programma 3
vallen wordt de aanvraag voor interactief buurtwerk van € 42.052 niet gehonoreerd. Dit is een
nieuw onderdeel binnen de aanvraag van Factor-G. Echter, de opzet, doelstellingen en beoogde resultaten van dit onderdeel zijn onduidelijk en onvoldoende onderbouwd, waardoor er
niet kan worden beoordeeld of de activiteiten tegemoet komen aan onze beoogde maatschappelijke effecten.
Factor-G activiteiten buurthuiswerk
De afgelopen jaren was het buurthuiswerk versleuteld over de verschillende taakvelden van
Factor-G. In de aanvraag 2011 is dit gescheiden. Er is een totaalbedrag aangevraagd van
€ 140.379 voor buurthuiswerk. Het gevraagde bedrag wordt verleend.
Factor-G Speel-o-theek
Voor de speel-o-theek zijn er voor 2011 meer uren ondersteuning in de subsidieaanvraag
opgenomen, leidend tot een subsidieaanvraag van € 8.862. Aangezien er onvoldoende be
argumenteerd is waarom er extra uren nodig zijn t.o.v. 2010, wordt hetzelfde aantal uur ge
subsidieerd als in 2010. Dit is een bedrag van € 7.220.
Seniorenadviesraad
De subsidieaanvraag is te laat ingediend. Deze aanvraag wordt rechtmatig verklaard, omdat de
organisatie namens de achterban ouderen een adviesfunctie voor het college vervult op niet
Wmo-gerelateerde zaken.
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Speeltuinvereniging Korte Akkeren
Er wordt € 71.915 beschikt, dit is hetzelfde bedrag als in 2010. De accommodatie van de
speeltuinvereniging heeft een multifunctionele functie. De accommodatie wordt ook ter
beschikking gesteld voor bijvoorbeeld de scouting.

Bijzonderheden algemeen
Er wordt niet meer subsidie toegekend dan in 2010 en voor sommige instellingen is een
bezuiniging van kracht. Voor de volgende instellingen geldt dat er niet meer subsidie wordt
toegekend dan in 2010: Stichting Vrije Tijd en Vorming, R & M, Stichting Doenya, het Hervormd
Gereformeerd Verenigingsverband, Kinderboerderij de Goudse Hofsteden, Stichting Gouds
vakantie Kinderfeest, Stichting JSO Spel aan huis, Gezondheidscentrum Goverwelle en Palet
Welzijn (voorheen Vierstroom informele zorg). Ook een aantal scoutingclubs wordt niet meer
subsidie toegekend dan in 2010: Die Kantanky’s, Jan van Hoofgroep, Wilogroep, Kastanujo en
Willibrordus.
Het overschot op dit programma van € 196.787 kan deels worden ingezet voor het tekort op
programma 1.
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Programma 4

Veiligheid

Inleiding
Het subsidieplafond in programma 4 is € 277.685. Het beschikbare budget ligt € 133.512
hoger. Dit bedrag zit ten onrechte niet in het subsidieplafond.

Bijzonderheden per instelling en nieuwe aanvragen
Stichting Dierentehuis Midden-Holland
De stichting heeft voor 2011 een subsidie aangevraagd van € 24.833,55, dit is circa € 3.500
hoger (€ 0,05 per inwoner) dan de verstrekte subsidie in 2010. Het bedrag is een bijdrage in
de exploitatie van het dierentehuis, die voor de gemeente een wettelijke taak vervult. Het is de
bedoeling om vanaf 2012 geen subsidie meer te verstrekken, maar een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te sluiten waarin de gemeente producten en diensten afneemt tegen een
bepaalde kostprijs. Aangezien de onderhandelingen over de DVO nog gestart moeten worden,
ziet de gemeente onvoldoende reden om op dit moment de bijdrage aan de stichting met
€ 0,05 per inwoner te verhogen. Er wordt geadviseerd om in 2011 net als in 2010 een bijdrage
van € 0,30 per inwoner te verstrekken, dit komt neer op € 21.334,503. In het overleg met het
nieuwe bestuur van het dierentehuis van 21 oktober 2010 is dit reeds met het dierentehuis
afgestemd.
De subsidieaanvraag is te laat ingediend. De aanvraag wordt rechtmatig verklaard, omdat de
organisatie een wettelijke taak vervult.
Factor-G Jeugd-Jongerenwerk
Het jeugd-jongerenwerk van Factor-G wordt zowel uit programma 3 als programma 4 gesub
sidieerd omdat het een bijdrage aan de realisatie van beide programma’s levert. Voor wat
betreft de aanvraag van deelname aan veiligheidsoverleggen à € 37.380 is het aantal beraamde
uren te fors. Uitgaande van een overlegstructuur per 2011 die minder inzet vraagt dan 2010 en
het feit dat de subsidieaanvraag op dit onderdeel onvoldoende onderbouwd is, wordt hiervoor
€ 18.690 gesubsidieerd.

3)

Het aantal inwoners in Gouda per 1 januari 2010 is 71.115. 71.115 x € 0,30 is € 21.334,50.
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Programma 6

Cultuur, sport en vrije tijd

Inleiding
Het subsidieplafond van programma is € 6.558.700.
Binnen het plafond zijn een aantal posten opgenomen die niet vrij inzetbaar zijn voor subsidie
verlening 2011. Dit betreft stadsmarketing, de subsidieregeling evenementen en het Fonds
Cultuurparticipatie.
Een bedrag van € 198.024 dat in 2010 nog beschikbaar was voor subsidie stadsmarketing is
niet langer als subsidie beschikbaar.
Voor het evenementenbudget 2011 ad € 136.384 zijn inmiddels drie subsidieregelingen vastgesteld, de regeling sterevenementen met een budget van € 109.812, de regeling volksfeesten
met een budget van € 21.572 en de regeling springplankevenementen ad € 5.000.
Het college heeft 30 september 2009 besloten het matchingbedrag voor het fonds cultuur
participatie in twee termijnen van circa € 100.000 te verlagen naar € 65.000 en de vrijvallende
€ 35.000 te gebruiken om het evenement Gouda bij Kunstlicht een stevige basis te geven voor
de toekomst. Dat bedrag van € 35.000 is overgeheveld naar de subsidieregeling voor ster
evenementen. Het bedrag van € 65.000 is een gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling ISMH.
In totaal blijft er als te verdelen beschikbaar bedrag € 6.159.292 over in dit programma. Er is
een overschot van € 611.

Bijzonderheden per instelling en nieuwe aanvragen
De Stadsdichtersbundel en the Passion
Eens in de twee jaar wordt er in Gouda een nieuwe stadsdichter gekozen. Van de oude
stadsdichter wordt afscheid genomen met de publicatie van een stadsdichterbundel (kosten
€ 4.000). Deze wordt betaald en verzorgd door de gemeente Gouda. Om de publicatie van de
stadsdichterbundel 2011 mogelijk te maken, wordt eenmalig € 4.000 beschikbaar gesteld. Het
is de bedoeling de bundel voortaan structureel vanuit het programma cultuur te financieren.
Gouda is in 2011 gaststad voor een groot live cultureel popevenement op donderdag 21 april.
Het concert is een moderne nederpop invulling van het paasverhaal. Dit concert wordt live
uitgezonden op Nederland 3 en op 3FM, kijkersverwachting rond de 700.000 kijkers. Op
zaterdag 23 april wordt het evenement in de herhaling op prime time uitgezonden. Speerpunt
van dit college is om Gouda goed op de kaart te zetten. We willen onze historische stad meer
profileren. Dit evenement is een unieke mogelijkheid Gouda landelijk goed op de kaart te zetten
en een positief en uniek evenement aan de naam van Gouda te verbinden. De beelden van de
Markt van Gouda met het stadhuis en de Sint Janskerk zullen overal te zien zijn. Het college is
daarom ook erg enthousiast en wil graag gaststad zijn van The Passion Gouda. In programma
6 was tot en met 2009 een budget voor internationale promotie beschikbaar. In 2010 is dit budget éénmalig ingezet voor evenementen. In 2011 willen we € 15.000 van dit budget gebruiken
voor het evenement Passion Gouda.
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Waterwolf
De bibliotheek heeft voor 2011 voor het samenwerkingsverband Waterwolf van Museum,
archief, bibliotheek en Haagse Hogeschool een subsidie aangevraagd van € 49.500 om in
maart 2011 een landelijke conferentie in Gouda te organiseren voor 400 mensen uit de erfgoedsector waarin de verhouding van de erfgoedsector tot de snel veranderende en digita
liserende samenleving centraal zal staan. Hiermee wil men het project Waterwolf en Gouda op
de kaart zetten. Besloten is de aanvraag van Waterwolf te honoreren tot het subsidiebedrag
2010 en verder te kijken of de gemeente eventueel faciliterend kan bijdragen aan de organisatie
van een congres.
MuseumgoudA
Het museum krijgt de huur voor de gemeentelijke panden geheel gesubsidieerd, dat is namelijk
vastgelegd in het huurcontract. De huurverhoging is derhalve opgenomen in het subsidie
bedrag voor 2011. Er wordt € 1.660.469 beschikt.
RTV Gouwestad
De bijdrage aan RTV Gouwestad is wettelijk bepaald (mediawet). De verhoging ten opzicht van
2010 was al betrokken bij de bepaling van het subsidieplafond. Er wordt € 42.500 beschikt.
Kunstpuntgouda
In de meerjarige beschikking (2009-2011) met Kunstpuntgouda is voor 2011 een bedrag
van € 1.166.772 afgesproken. Daar gaat € 5.000 van af van de cultuurbemiddelaar (cultuur
en onderwijs) die voorheen bij Kunstpuntgouda gestationeerd was, maar die opgeheven is.
Besloten is het bedrag toe te voegen aan het budget voor de cultuurmakelaar (amateurkunst)
die momenteel bij Kunstpuntgouda gestationeerd is.
Dit bedrag wordt verminderd met het bedrag van € 50.000 dat per 2011 op het subsidiebedrag
aan Kunstpuntgouda bezuinigd wordt.

Subsidiestaat 2011
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Programma 7

Regionaal beleid

Inleiding
Het subsidieplafond van dit programma is € 80.458. Dit bedrag is bedoeld voor mondiale samenwerking. Om te komen voor het beschikbare bedrag voor subsidieverlening in 2011 zijn de
volgende punten van belang: voor de jumelageactiviteiten is een aparte verordening opgesteld
(geactualiseerd in 2010). Hierbij is het bedrag van € 9.348 tevens het subsidieplafond. De
subsidie aan Stichting Emmaus is vorig jaar voor het laatst verleend. Er is besloten in de programmabegroting 2011-2014 dat de subsidie van de SOG van € 43.146 in 2012 volledig wordt
stopgezet. Om de afbouw van de subsidie geleidelijk te laten lopen, is afgestemd met het SOG
dat in 2011 een bedrag van € 15.000 wordt bezuinigd op de subsidie van het SOG. Het bedrag
dat overblijft in dit programma is bedoeld voor mondiaal beleid, diverse bewustwordings
activiteiten. Rekening houdend met bovenstaande punten brengt dit het vrij te besteden
budget voor de overige subsidieaanvragen op € 28.160. Er is geen overschot of tekort.

Bijzonderheden per instelling en nieuwe aanvragen
SOG heeft voor 2011 subsidie aangevraagd voor een bedrag van € 43.577. Vorig jaar heeft zij
€ 43.146 ontvangen. In 2011 wordt uitgegaan van het bedrag 2010 en wordt de eerste bezuiniging toegepast. Dit betekent dat voor 2011 aan de SOG een subsidie wordt toegekend van
€ 28.160.
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Programma 8

Burger en bestuur

Inleiding
Aan dit programma kan maximaal € 294.512 worden besteed. Dit bedrag is vastgesteld als
subsidieplafond. Hiervan wordt € 68.309 ingezet voor wijkaanpak.

Bijzonderheden per instelling en nieuwe aanvragen
Voor 2011 hebben de wijkteams ondersteuning gevraagd bij Factor-G voor een bedrag van
€ 226.203.
Deze aanvragen worden gehonoreerd. Per wijkteam is een bedrag vastgesteld wat ingezet
kan worden. De wijkteams kunnen zelf aangeven wat ze bij Factor-G in willen huren en hoe zij
hun middelen eventueel anders in willen zetten. Het uurtarief bij Factor-G is iets gestegen, de
bedragen per wijkteam stijgen niet. Dit betekent dat de wijkteams iets minder uren in kunnen
huren.
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programma 8
burger en bestuur

programma 7
regionaal beleid

programma 6
cultuur, sport en
vrije tijd

programma 4
veiligheid

programma 3
welzijn en zorg

programma 1
onderwijs, werk
en inkomen

subproduct

programma 2
bouwen, wonen
en duurzaamheid

Financieel overzicht subsidiestaat 2011

totaal

Verlening van
bijstand

30.708

30.708

Brede School

898.139

898.139

Uitvoering en
facilitering Wet
inburgering

85.250

85.250

Milieuprogramma

1.074

Beleid gehandicaptenzorg
Club- en buurthuiswerk
Jeugd- en jongerenwerk
Maatsch. dienstverlening en
opvang

1.074
212.137

212.137

1.072.192

1.072.192

1.193.312

1.193.312

841.969

841.969

Ouderenwerk

330.068

330.068

Peuterspeelzalen

365.078

365.078

152.465

152.465

15.048

15.048

Vrijwilligerswerk
en mantelzorg
Wet Maatsch.
Ondersteuning
Dierenbescherming
Jeugd en veiligheid
Persoonsgerichte
aanpak
Veilige woon- en
leefomgeving

21.335

21.335

280.357

280.357

66.998

66.998

42.507

42.507

Collectie

1.660.469

1.660.469

Subsidies oudheidkunde

18.000

18.000

Media

42.500

42.500

2.221.569

2.221.569

20.000

20.000

2.024.240

2.024.240

13.903

13.903

158.000

158.000

Exploitatie bibliotheek
Actieprogramma
cultuurbereik
Subsidies kunst
en cultuur
Subsidies sport
Marketing Gouda
Mondiaal beleid

28.160

Uitvoering actieve
wijkaanpak
Totaal

28.160
294.512

1.014.097
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1.074

4.182.269

411.197

6.158.681

28.160

294.512

294.512 12.089.990
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Programma 1 Onderwijs, werk en inkomen

Productgroep

Inkomen

Subproduct

Verlening van bijstand

Gevraagde
subsidie
2011

Instelling

Kwadraad, Formulierenbrigade

Totaal Verlening van bijstand
Totaal Inkomen
Onderwijs en educatie

Brede School

Federatie Brede School
Federatie Brede School VO

Werk (activering)

Te verlenen
subsidie
2011

31.500

30.708

31.500

30.708

31.500

30.708

910.639

898.139

0

0

Totaal Brede School

910.639

898.139

Totaal Onderwijs en educatie

910.639

898.139

85.250

85.250

85.250

85.250

Uitvoering en facilitering
Wet inburgering

Stg. Vluchtelingenwerk Z-H Midden

Totaal Uitvoering en facilitering Wet inburgering
Totaal Werk (activering)
Totaal Programma 1 Onderwijs, werk en inkomen

85.250

85.250

1.027.389

1.014.097

Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid

Productgroep

Milieu

Subproduct

Milieuprogramma

Gevraagde
subsidie
2011

Instelling

IVN, afdeling IJssel en Gouwe

Te verlenen
subsidie
2011

2.594

1.074

Totaal Milieuprogramma

2.594

1.074

Totaal Milieu

2.594

1.074

2.594

1.074

Totaal Programma 2 Bouwen, wonen en duurzaamheid

Programma 3 Welzijn en zorg

Productgroep

Welzijn en zorg

Subproduct

Beleid gehandicaptenzorg

Gevraagde
subsidie
2011

Instelling

Stg. Vrije Tijd en Vorming

260.300

212.137

260.300

212.137

R en M

37.500

36.962

Stg. Doenya Vrouwen Gouda

11.900

11.230

103.340

85.275

798.346

798.346

140.379

140.379

1.091.465

1.072.192

Totaal Beleid gehandicaptenzorg
Club- en buurthuiswerk

Stg. Speelwinkel
Factor G - huisvesting club- en buurt
huiswerk
Factor G - activiteiten club- en buurt
huiswerk
Totaal Club- en buurthuiswerk

Subsidiestaat 2011

Te verlenen
subsidie
2011
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Productgroep

Subproduct

Jeugd- en jongerenwerk

Instelling

Christelijke Jeugdvereniging Daniël
Dierenweide Goverwelle
Factor G - jeugd- en jongerenwerk
Herv. Geref. Verenigingsverband
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden

Gevraagde
subsidie
2011

Te verlenen
subsidie
2011

25.500

16.648

8.200

8.200

747.693

780.393

5.000

4.854

150.000

144.022

Scoutingclub Cornelis de Houtman

8.000

5.851

Scoutingclub Die Kantanky's

8.000

7.323

Scoutingclub Jan van Hoofgroep

2.395

2.375

Scoutingclub Wilogroep

13.694

13.559

Speeltuinvereniging de Korte Akkeren

78.150

71.915

Stg. 4 en 5 mei Gouda

7.000

5.158

Stg. Gouds vakantie kinderfeest

4.561

2.727

Stg. J.S.O. (Opvoedbureau)

30.105

29.177

Stg. J.S.O. (Spel aan huis)

56.663

54.081

0

0

22.082

22.082

3.000

2.991

Stg. Zeekadetten Gouda
Verzetsmuseum
Waterscouting Kastanujo
Waterscouting Willibrordus

5.080

4.956

17.000

17.000

Totaal Jeugd- en jongerenwerk

1.192.123

1.193.312

Maatschappelijke dienst
verlening en opvang

1.242.255

841.969

1.242.255

841.969

164.739

138.421

12.940

12.813

Techniekproject
Kwadraad, algemeen maatschappelijke
dienstverlening

Totaal Maatschappelijke dienstverlening en opvang
Ouderenwerk

Factor G - LBG
Gezondheidscentrum Goverwelle
OSO
SGSH
Stelpost Flankerend Ouderen Beleid

Totaal Ouderenwerk
Peuterspeelzalen

0

0

401.816

330.068

24.290

24.290

De Schaapskooi

43.121

28.953

Dribbel

12.828

12.828

178.691

149.341

8.862

7.220

Het Pareltje

31.700

28.688

Het Rozenpoortje

27.000

26.906

Het Visje

19.000

19.000

Honkie Ponkie

20.280

19.940

Kiekeboe

14.600

13.840

De Schaapskooi vestiging Luidensschool

33.820

19.262

0

0

Factor G - Speel-o-theek

Stelpost Nieuw Beleid Peuterspeelzaalwerk
't Haventje
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1.756
177.078

De Kubus

Factor G - peuterspeelzalen

Totaal Peuterspeelzalen

1.756
222.381

15.000

14.810

429.192

365.078
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Productgroep

Subproduct

Vrijwilligerswerk en
mantelzorg

Gevraagde
subsidie
2011

Instelling

Palet Welzijn (vh Vierstroom)

198.144

Stg. Present Gouda
Totaal Vrijwilligerswerk en mantelzorg
Wet Maatschappelijke
Allochtonen Adviesraad
Ondersteuning
GAB
Seniorenraad
Totaal Wet Maatschappelijke Ondersteuning
Totaal Programma 3 Welzijn en Zorg

Te verlenen
subsidie
2011

152.465

10.000

0

208.144

152.465

31.700

5.024

5.000

5.000

5.024

5.024

41.724

15.048

4.867.019

4.182.269

Gevraagde
subsidie
2011

Te verlenen
subsidie
2011

Programma 4 Veiligheid

Productgroep

OOV/Integrale veiligheid

Subproduct

Dierenbescherming

Instelling

Dierentehuis Midden-Holland

Totaal Dierenbescherming
Jeugd en veiligheid

Factor G - ambulant jongerenwerk

Totaal Jeugd en veiligheid
Persoonsgerichte aanpak

Factor G - jongerenwerker en coaching

Totaal Persoonsgerichte aanpak
Veilige woon- en leef
Factor G - buurtbemiddeling
omgeving
Totaal Veilige woon- en leefomgeving
Totaal Programma 4 Veiligheid

24.834

21.335

24.834

21.335

373.800

280.357

373.800

280.357

66.998

62.105

66.998

62.105

42.507

42.507

42.507

42.507

508.139

411.197

Programma 6 Cultuur, sport en vrije tijd

Productgroep

Cultuurhistorie

Subproduct

Collectie

Gevraagde
subsidie
2011

Instelling

MuseumgoudA

Totaal Collectie
Subsidies oudheidkunde

Binnenhavenmuseum Turfsingel

Totaal Subsidies oudheidkunde
Totaal Cultuurhistorie
Informatievoorziening
en media

Exploitatie bibliotheek

Openbare Bibliotheek
Samenwerkingsverband BAM - Waterwolf

Totaal Exploitatie bibliotheek
Media

RTV Gouwestad

Totaal Media
Totaal Informatievoorziening en media

Subsidiestaat 2011
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Te verlenen
subsidie
2011

1.748.200

1.660.469

1.748.200

1.660.469

18.000

18.000

18.000

18.000

1.766.200

1.678.469

2.233.400

2.211.038

49.500

10.531

2.282.900

2.221.569

42.500

42.500

42.500

42.500

2.325.400

2.264.069

Productgroep

Kunst en cultuur

Subproduct

Actieprogramma
cultuurbereik

Instelling

Firma van Drie

Toerisme

20.000

20.000

20.000

Jeugdtheaterhuis

146.007

145.531

Stg. Schouwburgcomplex Gouda

728.000

727.865

4.000

4.000

Stadsdichtersbundel

Sport

Te verlenen
subsidie
2011

20.000

Totaal Actieprogramma cultuurbereik
Subsidies kunst en cultuur

Gevraagde
subsidie
2011

Bijdrage Passion
Kunstpuntgouda, incl. makelaar
amateurkunst
Totaal Subsidies kunst en cultuur

15.000

15.000

1.181.844

1.131.844

2.074.851

2.024.240

Totaal Kunst en cultuur

2.094.851

2.044.240

13.903

13.903

Totaal Subsidies sport

13.903

13.903

Totaal Sport

13.903

13.903

Subsidies sport

Marketing Gouda

Sportstimulering algemeen

158.000

158.000

Totaal Marketing Gouda

VVV

158.000

158.000

Totaal Toerisme

158.000

158.000

6.358.354

6.158.681

Gevraagde
subsidie
2011

Te verlenen
subsidie
2011

Totaal programma 6 Cultuur, sport en vrije tijd

Programma 7 Regionaal beleid

Productgroep

Mondiaal beleid

Subproduct

Mondiaal beleid

Instelling

Stichting Emmaus
Stichting Ontwikkelingssamenwerking Gouda

Totaal Mondiaal beleid
Totaal programma 7 Regionaal beleid

0

0

43.577

28.160

43.577

28.160

43.577

28.160

Programma 8 Burger en bestuur

Productgroep

Wijkaanpak

Subproduct

Uitvoering actieve
wijkaanpak

Instelling

Factor G - inzet wijkconsulenten
Stelpost wijkaanpak

226.203

Te verlenen
subsidie
2011

226.203

68.309

68.309

Totaal Uitvoering actieve wijkaanpak

294.512

294.512

Totaal Wijkaanpak

294.512

294.512

294.512

294.512

Totaal programma 8 Burger en bestuur

Productgroep

Gevraagde
subsidie
2011

Subproduct

Eindtotaal

Instelling

Gevraagde
subsidie
2011

Te verlenen
subsidie
2011

13.101.584 12.089.990
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Bijlage 1 - Feitelijk beschikbaar bedrag
			per programma
Programma 1  Onderwijs, werk en inkomen
Omschrijving

Subsidieplafond:

Bedrag

€ 1.228.887

+

Vluchtelingenwerk (was niet meegenomen in subsidieplafond)

-

Bijdrage gemeente OZB-fonds

€ 231.104

Middelen leerlingbegeleiding

€ 112.939

Feitelijk beschikbaar:

€ 965.594

-

€ 80.750

Programma 2  Bouwen, wonen en duurzaamheid
Omschrijving

Bedrag

Subsidieplafond:

€ 1.074

Feitelijk beschikbaar:

€ 1.074

Programma 3  Welzijn en zorg
Omschrijving

Subsidieplafond:

Bedrag

€ 6.940.889

-

Subsidiestaat prestatieveld 7,8, 9

-

Kwadraad (schuldhulpverlening en antidiscriminatiebureau)

€ 1.922.767

-

Jubileumsubsidie

€ 3.097

-

Initiatievenfonds

€ 20.236

-

De subsidieregeling jeugdparticipatie

€ 14.578

-

De subsidieregeling ‘jongeren doen mee door sport en spel’

-

SOS/jeugdmatch

-

Tegemoetkoming PR kosten LBG

-

Afbouwregeling Zorgbelang Zuid-Holland

€ 373.800

€ 170.000
€ 12.599

Feitelijk beschikbaar:

€ 5.000
€ 39.756
€ 4.379.056  

Programma 4  Veiligheid
Omschrijving

Subsidieplafond:
+

Budget voor JJW/Veiligheid (was niet meegenomen in subsidieplafond)
Feitelijk beschikbaar:

Subsidiestaat 2011

Bedrag

€ 277.685
€ 133.512
€ 411.197
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Programma 6  Cultuur, sport en vrije tijd
Omschrijving

Subsidieplafond:

Bedrag

€ 6.558.700

-

Stadsmarketing

€ 198.024

-

Subsidieregeling evenementen

€ 136.384

-

Fonds cultuurparticipatie

€ 65.000

Feitelijk beschikbaar:

€ 6.159.292

Programma 7  Regionaal beleid
Omschrijving

Subsidieplafond:
-

Bedrag

€ 80.458

Subsidieregeling jumelageactiviteiten

€ 9.348

Mondiaal beleid, diverse bewustwordingsactiviteiten

€ 42.950

Feitelijk beschikbaar:

€ 28.160

Programma 8  Burger en bestuur
Omschrijving

Subsidieplafond:
Feitelijk beschikbaar:
TOTAAL FEITELIJK BESCHIKBAAR:
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Bedrag

€ 294.512
€ 294.512
€ 12.238.885

Subsidiestaat 2011

Bijlage 2 - Besluit aangepaste
subsidieplafonds 2011

Subsidiestaat 2011
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