
Overzicht: Bekendmaking subsidieplafonds 2021 

Het college heeft op 15 december 2020 de subsidieplafonds voor het jaar 2021 vastgesteld. 

De plafonds voor 2021 zijn per programma weergegeven in onderstaande tabel:  

 

Programmanummer Programma Subsidie Bedrag 

2 Veiligheid en 

handhaving 

Buurtpreventie 10.000,00 

HALT 23.500,00 

3 Dienstverlening Dorpsbudgetten 93.000,00 

4 Ruimte, cultuurhistorie, 

monumenten, natuur 

Oudheidkamer 25.000,00 

Open Monumentendag 5.240,00 

5 Transformatie in het 

sociaal domein 

Inclusief beleid 27.260,00 

Nota Mantelzorg 265.000,00 

Slachtofferhulp 11.100,00 

Alg. Maatschappelijk werk en 

WMO 365.000,00 

6 Welzijn, 

cultuurhuizenbeleid en 

nieuwkomers 

Lokale omroep 30.000,00 

Vreemdelingenwerk 67.100,00 

Actieplan Nieuwkomers 47.000,00 

Vrijwilligerswerk 22.000,00 

Ouderenbeleid 64.300,00 

Openbare gezondheidszorg 3.600,00 

7 Onderwijs(huisvesting), 

jeugdbeleid en 

kinderopvang 

Peuterspeelzalen 22.000,00 

Jeugd- en jongerenwerk 23.000,00 

OAB 700.000,00 

8 Economie, recreatie en 

toerisme 

Recreatie 2.200,00 

Kinderboerderij 15.000,00 

9 Sport, inclusief 

sportaccommodaties, 

kunst- en cultuurhuizen 

Combinatiefunctie 239.000,00 

Bosbad Leersum 125.000,00 

Cultuurnota 153.000,00 

Huisvesting Muziekschool 44.000,00 

Huisvesting Tabaksmuseum 5.000,00 

Bibliotheek 927.475,00 

11 Openbare ruimte en 

milieu Subsidie FairTrade 1.500,00 

  Totaal   3.316.275,00 

 

 

 

 



Verdeelsleutels in subsidieregelingen  

Het college heeft de bevoegdheid om via subsidieregels te bepalen hoe subsidiegelden worden 

verdeeld. Daarin is onder andere te vinden op welke manier de beschikbare gelden worden 

verdeeld. Voor beleidsterreinen waarvoor geen nadere subsidieregels zijn uitgewerkt, geldt de 

subsidieregeling Algemeen. 

 

Algemene verdeelsleutel jaarlijkse subsidies  

Jaarlijkse subsidieaanvragen die voldoen aan de indieningsvereisten worden toegekend totdat 

het subsidieplafond is bereikt. Op 1 september van het jaar voorafgaand aan het jaar waarvoor 

subsidie wordt aangevraagd, wordt bepaald of een subsidieplafond is overschreden. Bij 

overschrijding van een plafond wordt het beschikbare geld evenredig verdeeld over de 

instellingen die in aanmerking kunnen komen voor subsidie op basis van hun aanvraag. Alleen 

bedragen die op basis van de subsidieregelingen kunnen worden toegekend, worden daarbij 

meegeteld.  

 

Algemene verdeelsleutel overige subsidies  

Subsidies die niet jaarlijks worden aangevraagd en voldoen aan de indieningsvereisten, 

worden net zolang verstrekt totdat een plafond is bereikt. Alleen bedragen die kunnen worden 

toegekend, worden daarbij meegeteld. Er vindt geen gelijke vermindering plaats.  

 

Website en aanvraagformulieren  

Via onze website https://www.heuvelrug.nl/subsidie-algemene-informatie kunt u nalezen 

welke subsidieregels er gelden en voor welke activiteiten subsidie kan worden aangevraagd. 
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