
BESTUUR EN DIENSTVERLENING

Speerpunt (maatschappelijk effect) - Het vertrouwen in de overheid versterken …...........

                      5.045 Uitreiking geuzenpenning
                      6.449 Stedenband activiteiten
                      2.511 Humanitaire hulpverlening

TOTAAL P 0 Bestuur en dienstverlening                 14.005                  14.005 

ECONOMIE EN CITYMARKETING

Speerpunt (maatschappelijk effect) – Een aantrekkelijke stad

                  152.864 Citymarketing en evenementen
                      6.375 Volksfeesten (waaronder Koningsdag)

Activiteiten zeeslepers toegankelijk houden
Midden Delflanddagen

TOTAAL P 3 Economie en citymarketing               178.555 

ONDERWIJS

Speerpunt (maatschappelijk effect) – Een goede start en gelijke kansen voor alle kinderen

                     2.500                       2.500 Petje af
*)                       2.500 

Het ontwikkelen van talenten bij kinderen en jongeren staat centraal Huiswerkbegeleiding 35.000                    Huiswerkbegeleiding
Bieden 16 uur peuteropvang 1.010.000              Peuteropvang en VVE
Kwaliteitsimpuls pedagogische medewerkers en leerkrachten 75.000                    Bij- en nascholing: leerlijn logopedie, peuterlab en hercertificering startblokken
Indicatiestelling, toeleiding peuterconsulenten en meten bereik 68.445                    Coördinatie, monitoring, toeleiding
Bieden van taal (basis) onderwijs voor nieuwkomers 202.500                  Schakelklassen

Uitval wordt beperkt of wordt voorkomen Bereik en verzuim aanpak 15.991                                      15.991 Activiteiten uitgevoerd door het Steunpunt Onderwijs, zoals begeleiding naar 
171.137                                  171.137 Taal- en digilessen (laaggeletterheid)

Coördinator Taalhuis/aanjager basisvaardigheden
*)  Subsidieplafond is op basis van een prognose van de te ontvangen (rijks)middelen. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.

TOTAAL P 4 Onderwijs           1.775.443             1.775.443 

SPORT, CULTUUR, RECREATIE EN GROEN

Speerpunt  (maatschappelijk effect) – Goede voorzieningen voor het verenigingsleven en in de openbare ruimte

                  383.766 Beweegvoorziening
                    24.107 Investeringssubsidies

Sport               407.873                407.873 

Cultuur (bron: Cultuurvisie)
                    39.694 Week van de Cultuur, Open Monumenten Dag, Kunst en Atelierroute, Waterweg 
                      6.262 Geschiedenis Maassluis uitdragen en onderzoeken
                  122.775 Tentoonstellingen, collectiebeheer, educatie
                    15.685 Onderhoud kerktoren

De betrokkenheid van bewoners bij kunst en cultuur bevorderen Het aanbieden van diensten ter bevordering van mediawijsheid, informatie- en communicatie 
technologie en deelname aan cultuur. Daarnaast wordt ingezet op leesbevordering en 
vermindering van laaggeletterdheid met specifieke aandacht voor achterstandsgroepen

502.230                502.230                  Bibliotheekwerk

Cultuur               686.646                686.646 

Verdeling 2021

Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen Subsidieplafond 
2021

Verdeling 2021 Activiteit

Verdeling 2021

Verdeling 2021

                  14.005 

Voorkomen dat de achterstand die doelgroepkinderen hebben op hun 
leeftijdgenoten groter wordt

Internationale samenwerking (bron Nota Evaluatie Mondiaal beleid)

1.585.815             

De aantrekkingskracht van Maassluis wordt versterkt door de inbreng 
van kunst en cultuur

De zichtbaarheid van het materiele en immateriële cultureel erfgoed versterken richting 
bezoekers en inwoners van Maassluis, onder andere door het organiseren van culturele 
manifestaties, zoals de Week van de Cultuur, Kunstroute, Open Monumentendag, Filmfestival 
e.a.

                184.416 

(bron Sportnota)

Gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht hun startpositie

Evenementen in de stad versterken en beter promoten

Beleidsdoelstelling (bron: Nota Onderwijskansen) Subsidieplafond 
2021

Thuisprogramma’s en activiteiten op de kinderopvang en scholen gericht op ouderbetrokkenheid 
en opvoedingsondersteuning

Aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt

SUBSIDIEVERDELING 2021

Beleidsdoelstelling Subsidieplafond 
2021

Hoe gaan we dit doel behalen

                178.555 

Onderhouden en uitvoeren vriendschapsverdrag, kennisuitwisseling, uitreiking geuzenpenning 
en internationale projecten gesteund/uitgevoerd door Maassluise vrijwilligersorganisaties

Hoe gaan we dit doel behalen

Subsidieplafond 
2021

Taallessen in het kader van laaggeletterdheid (volwasseneducatie)               *)

Hoe gaan we dit doel behalen

Inwoners van Maassluis zijn tevreden over sportvoorzieningen in de 
omgeving

Instand houden van sportaccommodaties

Preventie en ondersteuning

Sport (bron Sportnota)

Activiteit

Gezinsgerichte programma's, opvoedingsondersteuning, ouderbetrokkenheid en 
Taal en opvoeden

Beleidsdoelstelling

Recreatie en toerisme vergroten (bron: Citymarketingbeleid)

Ouders en kinderen actief betrekken in en om de school en wijk 192.370                  

Activiteit

                    19.316 

Activiteit

(bron Cultuurvisie tot 2020)

                407.873 

http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa
http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa


Speerpunt (maatschappelijk effect) – Realiseren van breder bereik van/met sport, cultuur en recreatie

                      9.117 Basissubsidie (€ 336)
                    11.850 Jeugdlidsubsidie (per lid € 6,50)
                    16.611 

                  229.199 Combinatiefunctie Sport
Naschoolse activiteiten

Sport               272.145                272.145 

De cultuurparticipatie van inwoners van Maassluis vergroten 2.115                      Creativiteitsontwikkeling
12.200                    Muziekverenigingen en koren / Cultuur algemeen

312.350                  Theateraanbod
40.278                    Jeugdtheaterschool

180.747                  Muziekeducatie
71.899                    Combinatiefunctie Cultuur

Naschoolse activiteiten
35.315                  35.315                    Via cultuurmakelaar

Cultuur               654.904                654.904 

TOTAAL P5 Sport, Cultuur en Recreatie           2.021.568             2.021.568 

SOCIAAL DOMEIN.

Speerpunt (maatschappelijk effect) – Het behouden van het sociale karakter van de stad (met een sterke sociale cohesie), waarin iedereen gelijke kansen heeft en kan meedoen

                    15.552 Preventie en bestrijding discriminatie
                      7.259 pm

Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid jongerenwerk Het bieden van ambulant en accommodatie gebonden jongerenwerk, waaronder een 287.173                  Jongerenwerk

Totaal               309.984                309.984 

Speerpunt (maatschappelijk effect) – Alle inwoners die ondersteuning nodig hebben, krijgen ondersteuning die dichtbij de inwoners (ook de mantelzorgers) wordt georganiseerd

                  369.294 Ouderenbeleid
                      4.523 Preventie
                      4.042 Belangenbehartiging
                    53.477 Opvang na huiselijk geweld in Maassluis

Behoud van de eigen regie, het bevorderen van de zelfredzaamheid en het benutten van de                     15.347 Preventie en activeren
                    32.707 Oproepcentrale
                      3.487 Buddyzorg
                  116.893 Mantelzorgondersteuning
                      1.562 Vrijwillige ondersteuning thuis in laatste levensfase

Totaal               601.332                601.332 

                309.984 Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en 
bevorderen integratie

Voorzien in een wettelijk meldpunt, aandacht besteden aan de Week van Respect en uitvoering 
geven aan de integratievisie

Hoe gaan we dit doel behalen

Bieden van advies en ondersteuning aan inwoners

Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners

Subsidieplafond 
2021

Ondersteunen in het dagelijks functioneren van minder zelfredzame inwoners

Bieden van vrijwilligersondersteuning en activiteiten aan inwoners met hulpvraag

Zelfredzaamheid, eigenkracht & burgerkracht, de 0-lijn

Preventie en lichte ondersteuning: de 1e lijn

Zwaardere zorg en maatwerk, de 2e lijn

Beleidsdoelstelling

                601.332 

Activiteit

Verdeling 2021

Verdeling 2021

619.589                

ActiviteitBeleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen Subsidieplafond 
2021

Aanbieden van een divers aanbod van culturele activiteiten en het stimuleren tot actieve en/of 
passieve deelname aan cultuur. Hierbij wordt ook gefocust op samenwerking tussen culturele 
instellingen en instellingen op andere terreinen. In de subsidiebeschikkingen aan de culturele 
instellingen, zowel de amateuristische kunstbeoefening als  de professionele instellingen, wordt 
samenwerking en participatie ook opgenomen. 

De Stadsmakelaar Cultuur wordt ingezet om nieuwe initiatieven tussen diverse disciplines (niet 
alleen de cultuur) te initiëren en bestaande activiteiten passende binnen de cultuurvisie uit te 
breiden. Hiervoor zijn bij het vaststellen van de Cultuurvisie financiële middelen beschikbaar 
gekomen die als zogenaamde ‘aanjaagbudgetten’ worden ingezet.

Hoe gaan we dit doel behalen ActiviteitSubsidieplafond 
2021

Beleidsdoelstelling

Bevorderen van sportparticipatie onder alle inwoners

Scouting zorgt voor een sociale en fysieke ontwikkeling. Door het faciliteren van de 
scoutingverenigingen stimuleren we een continuering en vergroting van deelname met 
specifieke aandacht voor de jeugd

Versterken en bevorderen van het verenigingsleven Sport t draagt bij aan de gezondheid en sociale cohesie. Door het faciliteren van verenigingen 
stimuleren we een continuering en een vergroting van de sportdeelname met specifieke 
aandacht voor de jeugd,  we streven naar het op peil houden of verhogen van de deskundigheid 
van het bestuurlijk en technisch kader en we bevorderen de organisatie van 
(school)sportactiviteiten

                272.145 
Sport (bron Sportnota)

Verdeling 2021

Cultuur  (bron: Cultuurvisie)

Door de inzet van combinatiefunctionarissen wordt de deelname aan sport- en 
beweegactiviteiten gestimuleerd.

Aanvullende sportsubsidies, zoals opleiding jeugdkader, nevenactiviteiten eigen 
jeugd, scholierentoernooien en speciale sportevenementen

(bron Sportnota)

5.368                      

(bron Cultuurvisie tot 2020)

Scouting en Zeekadettenactiviteiten (basis € 1.000 / restant aantal leden)

http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa
http://maassluis.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=778208/type=pdf/Bijlage_1_Sportnota.pdf
https://www.maassluis.nl/document.php?m=45&fileid=82561&f=831d32781e49d20d9d78aa8f448202fa


Speerpunt (maatschappelijk effect) – Aandacht voor de 'stille kant' bij armoede, eenzaamheid en zorgmijders

                    75.330 Sociale Dienstverlening
                  400.000 Enkelvoudige hulpvraag van jongeren en jongvolwassnenen
                  213.908 Ontmoeten 'Hooftzaak'
                          956 Computerlessen
                      4.934 Clubmiddagen mensen met beperking

Begeleiden van vluchtelingen en statushouders op het gebied van huisvesting, inburgering en                     61.791 Basisdienstverlening en stimuleren van actief meedoen in de samenleving
                    15.291 Verstrekken verjaardagdoos en kleding aan kinderen
                    13.506 Verstrekken boodschappenpakketten
                      7.416 Thuisadministratie
                      7.416 Schuldhulpmaatje

Totaal               800.548                800.548 

TOTAAL P 6 sociaal domein           1.711.864             1.711.864 

VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

Speerpunt (maatschappelijk effect) – Samen gezonder leven

Uitvoeren van wettelijke taken (basispakket) op het gebied van jeugdgezondheidszorg, 819.172                  Basistaken incl. rijksvaccinatie en huisvesting
Aanvullende activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (aanvullend preventief pakket) 241.455                  Aanvullend pakket: Baliemedewerker, communicatie, plexibel pakket, voorzorg, 
Bieden van (preventieve) ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek 30.929                    Opvoedingsondersteuning aan ouders met migratieachtergrond

Samen langer en gezonder leven Samenfitzaamheid (voorheen leertuin sociaal vitaal Maassluis (SeniorenWelzijn)
Vervolg Samenfitzaamheid
Careyn

TOTAAL P 7 volksgezondheid, milieu en duurzaamheid           1.151.087             1.151.087 

TOTAAL SUBSIDIES 2021           6.852.522             6.673.967 

Activiteit

Hoe gaan we dit doel behalen

Inzetten op eenzaamheid (jongeren 17-23 en ouderen), Overgewicht (ouderen), Psychische 
gezondheid (jongeren 13-16 en 17-23 jaar) en overmatig gebruik genotsmiddelen (alcohol 
ouderen) (roken en drugs: jongeren 17-23 jaar)

Beleidsdoelstelling

Beleidsdoelstelling

Preventie en ondersteuning

Ontmoeten en leefplezier versterken in de wijken

Zorgen dat inwoners meedoen aan de samenleving

Subsidieplafond 
2021

Subsidieplafond 
2021

Stimuleren van vroegtijdige signalering binnen onderwijs, zorg en wijkteam (Vraagraak)

Hoe gaan we dit doel behalen

Aanbieden van activiteiten voor inwoners van verschillende wijken gericht op het deelnemen aan 
de Maassluise samenleving

Verstrekken van producten en diensten om inwoners met financiële problemen te helpen

1.151.087             

59.531                    

Jeugdgezondheidszorg

                373.736 

Activiteit

Verdeling 2021

Verdeling 2021
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