
Bestuur en Dienstverlening
Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen

 Advies verlening o.b.v. 
aanvragen 

Aanvrager Activiteit

                              6.000 Geuzenverzet Uitreiking geuzenpenning

                              1.504 AK Oekraïne Stedenband AK

                              3.885 Veteranen Verbinding veteranen en onderwijs

TOTAAL P0 Bestuur en dienstverlening                            11.389 

ECONOMIE & CITYMARKETING
Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen  Advies verlening o.b.v. 

aanvragen 
Aanvrager Activiteit

                         184.000 Stichting Promotie Citymarketing 

                           70.000 
Stichting Publieke 
Evenementen Maassluis

Volksfeesten (waaronder Koningsdag)

                              5.000 Rode Mijter Intocht Sinterklaas

                           17.500 St Sleepboothaven Activiteiten zeeslepers toegankelijk houden

                           40.000 Maassluis Maritiem Organisatie Furieade

                              7.500 
Stichting Varend Corso 
Westland

Organisatie Varend Corso

                                      - 
St. Historische 
Scheepwerk Zorg en 
Vlijt

Scheepswerk

                              2.000 
Midden 
Delflandvereniging

Midden Delflanddagen (2.000)

TOTAAL P 3 Economie en Citymarketing                          326.000 

ONDERWIJS
Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen  Advies verlening o.b.v. 

aanvragen 
Aanvrager Activiteit 

                         272.601 Un1ek Opvang Peuteropvang en VVE

533.527                         Wijzer in Opvang Peuterspeelzaal / dagopvang VVE

31.734                           Chr. Opvang TikTak Opvang peuter en VVE activiteiten

280.197                         Tin Tin (MaonBV) Peuteropvang en VVE

210.000                         Un1ek Onderwijs en 
Opvang

Schakelklassen

79.644                           
Gezinsgerichte programma’s, 
opvoedingsondersteuning, act. ouderbetrokkenheid 
op school

34.427                           Ouderbetrokkenheid VVE

                           13.037 
Samenwerkingsverband 
NWN (voorheen St. 
Zorg)

Begeleiding naar voortgezet onderwijs, 
buitenschoolse activiteiten en doorlopende 
leerlijnen

                           15.100 JINC JINC-Programma

                           71.300 Taal- en digilessen (laaggeletterheid)

                           54.113 Coördinator Taalhuis/aanjager basisvaardigheden

TOTAAL P 4 Onderwijs                       1.753.310 

Bibliotheek

We investeren in het recht op een goede start en ondersteunen waar nodig.

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel 
zijn gekomen.  We ondersteunen naar behoefte en draagkracht met 
behoud van eigen verantwoordelijkheid. 

Taallessen in het kader van laaggeletterdheid (volwasseneducatie) 

Stichting Aanzet
Coördinatie, monitoring, toeleiding en volgen 
doelgroepkinderen VVE

Stichting Push

We investeren in onze Maassluise jongeren. Kinderen hebben baat bij en 
recht op een goede start en ondersteuning waar nodig. Alleen zo kunnen 
kinderen in Maassluis zich goed ontwikkelen. Ieder kind vanuit eigen 
talenten en ambities.

We investeren in het recht op een goede start vanaf jonge leeftijd

157.630                         

Het unieke Maassluise karakter wordt vertaald in concrete acties door het 
maritieme verleden met de toekomst te verbinden, en waterrecreatie een 
belangrijke aantrekkingsfactor te laten zijn. Citymarketing speelt hier een 
belangrijke rol bij.                                       (bron: Begroting 2023 & 
Citymarketingbeleid Op volle kracht vooruit 2019-2024)

Regionale en lokale inzet op citymarketing en vrijetijdseconomie. We positioneren 
Maassluis als een toeristische en recreatieve stad en verbinden daaraan lokale 
ondernemers, maatschappelijke en cultuur organisaties, onderwijs en onze inwoners. We 
geven ruimte aan innovatieve initiateven en zoeken regionale verbinding. 

OVERZICHT SUBSIDIEVERDELING 2023 MAASSLUIS

Internationale samenwerking (bron: (bron: Begroting 2023 & Nota 
Evaluatie Mondiaal beleid)

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



SPORT, CULTUUR, RECREATIE 
Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen

 Verleend 2023 
Aanvrager Activiteit

In stand houden van sportaccommodaties                          477.731 Zwembad Beweegvoorziening

Diverse organisaties Basissubsidie 

Diverse sport-
organisaties 

Jeugdlidsubsidie

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

Paulusgroep

Karel Doormangroep

Zeekadettenkorps

237.273                         Welzijn E25 Buurtsportcoach/combinatiefunctie sport 

                              3.000 Maassluise Kunstenaars Kunst en Atelier route

                         177.184 Museum Maassluis Tentoonstellingen, collectiebeheer, educatie

                              6.500 Hist. Ver. Maassluis Geschiedenis M'sluis uitdr. en onderz.

                           16.159 
College van 
Kerkrentmeesters

Onderhoud kerktoren

Het falciliteren en bevorderen van lezendiensten,  mediawijsheid, in deelname aan 
cultuur. 

492.854                         Bibliotheek Bibliotheekwerk

531                                 Foto Workshop Creativiteitsontwikkeling

1.740                              Maassluise Harmonie Voorjaarsconcert

710                                 Drumfanfare het 
Wapen van Maassluis

Optredens/activiteiten binnen Maassluis

550                                 Chr. Kamerkoor Najaarsconcert 2023

860                                 Maeze Sanghers 35 jaar actief in Maassluis

590                                 Cantabile Openbaar optreden

1.640                              Gew. Senioren koor kooractiviteiten en optredens

780                                 Sing for Joy Concert

1.030                              Waterwegkoor 
Maassluis

Waterwegkoor

1.600                              Kunst en Cultuur 
Academie

Stimulering culturele activiteiten

4.000                              Stichting Waterweg 
Cultuurprijs

Uitreiking Cultuurprijs 2023

2.685                              Stichting Maassluise 
Muziekweek

Klassiekmuziekconcours voor jongeren

325.300                         Theater Koningshof Theateraanbod

42.932                           JeugdTheaterhuis Jeugdtheaterschool

30.528                           JeugdTheaterhuis Combinatiefunctie Cultuur / cultuur coach

16.052                           Bibliotheek Combinatiefunctie Cultuur 

186.035                         Muziek@Maassluis Muziekeducatie

20.000                           PM post 
cultuuractiviteiten

Diverse cultuuractivieiten 2023

14.670                           Muziek@Maassluis Combinatiefunctie Cultuur 

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. 

37.690                           Cultuur Aanjager  Activiteiten voor de uitvoering cultuurvisie 

Totaal P5  Sport, Cultuur, Recreatie en Groen                       2.144.355 

Het culturele verenigingsleven zorgt voor verbinding en verrijking, Dit is 
belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Samen met 
maatschappelijke partners zorgen we voor een breed aanbod waarin 
verschllende doelsgroepen, jong en oud, samen bindend actief bezig 
kunnen zijn, waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt 
uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

We sporen culturele organsiaties aan het aanbod te 
vernieuwen en te verbreden, zodat zij een meer divers publiek bereiken en het 
cultuuraanbod in Maassluis nog inclusiever is. En we sporen aan om cultuur te verbinden 
met het sociaal domein, fysieke projecten en openbare ruimt,  om meer inwoners te 
betrekken.

We stimuleren een breed aanbod voor verschillende doelsgroepen, waarbij iedereen kan 
meedoen en niemand wordt uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

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

Het sportieve verenigingsleven zorgt voor verbinding en verrijking, dit is 
belangrijk voor de sociale cohesie in onze stad. Samen met 
maatschappelijke partners zorgen we voor een breed aanbod waarin 
verschllende doelsgroepen, jong en oud, samen bindend actief bezig 
kunnen zijn, waarbij iedereen kan meedoen en niemand wordt 
uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

We stimuleren een breed aanbod voor verschillende doelsgroepen, waarbij iedereen kan 
meedoen en niemand wordt uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

38.355                           



Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen  Advies verlening o.b.v. 
aanvragen 

Aanvrager Activiteit

We dragen er zorg voor dat iedereen kan meedoen en niemand wordt 
uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

Preventie en bestrijding van discriminatie (wettelijke taak) en bevorderen integratie
                           15.610 RADAR Preventie en bestrijding discriminatie

We investeren in onze Maassluise jongeren. Jongeren hebben baat bij en 
recht op een goede start en ondersteuning waar nodig.  Gericht op het 

Het bieden van ambulant en accommodatie gebonden jongerenwerk, waaronder een 
aantrekkelijk en divers activiteitenprogramma, contact met jongeren, individuele 

309.250                         Welzijn E25 Jongerenwerk

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen.  
Wie het nodig heeft helpen we naar behoefte en draagkracht. 

                         461.748 Senioren Welzijn Ouderenbeleid

                                 500 PCOB Belangenbehartiging

                                 500 KBO Belangenbehartiging

                           33.000 St Elckerlyc Opvang na huiselijk geweld in Maassluis

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen.  
Wie het nodig heeft helpen we naar behoefte en draagkracht. 

                           15.000 St Present Preventie en activeren

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen.  
Wie het nodig heeft helpen we naar behoefte en draagkracht. 

                           40.000 Argos Oproepcentrale

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen.  
Wie het nodig heeft helpen we naar behoefte en draagkracht. 

                           11.775 Humanitas Buddyzorg

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn.
124.879 Minters Mantelzorgondersteuning

81.698 Minters Sociale Dienstverlening

                         225.579 St Onder Een Dak Ontmoeten 'Hooftzaak'

                                 947 
Senioren Computer 
Club

Computerlessen

Wie werk of dagbesteding nodig heeft, ondersteunen we ruimhartig met behoud van 
eigen verantwoordelijkheid.

                           47.552 Vluchtelingenwerk
Basisdienstverlening en stimuleren van actief 
meedoen in de samenleving

                           16.000 Non Food Bank Verstrekken verjaardagdoos en kleding aan kinderen

                           15.000 Voedselbank Verstrekken boodschappenpakketten

                              8.500 Boom Thuisadministratie

                           11.775 Humanitas Schuldhulpmaatje

                           31.500 JeugdEducatiefonds Armoede op scholen

TOTYAAL P6 Sociaal Domein                       1.450.813 

Beleidsdoelstelling Hoe gaan we dit doel behalen  Advies verlening o.b.v. 
aanvragen 

Aanvrager Aanvrager

Uitvoeren van wettelijke taken (basispakket) op het gebied van jeugdgezondheidszorg, 
waaronder het signaleren van risico's en het voorkomen van gezondheids- en 

Basistaken; inclusief rijksvaccinatie, 
zwangerschapsgesprek en huisvesting

TOTAAL P7 volksgezondheid, milieu en duurzaamheid                       1.158.849 

Subsidieplafond 2023                           7.133.301 Versie 30-11-2022, college besluit 13-12-2022 / 410821

TOTAAL SUBSIDIES  VERLEEND 2023                           6.844.716 

1.158.849                      CJG RijnmondAanvullende activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg (aanvullend preventief 
pakket) 

Aanvullend preventief pakket; baliemedewerker, 
communicatie, contactpersonen geboortezorg, 
flexibel aanbod, inzet jeugdverpleegkundige in 
wijkteam, kansrijke start, peutermonitor, voorzorg.

VOLKSGEZONDHEID, MILIEU EN DUURZAAMHEID

Jeugdgezondheidszorg

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel 
zijn gekomen.  We helpen we naar behoefte en draagkracht. Wie werk of 
dagbesteding nodig heeft, ondersteunen we ruimhartig met behoud van 

eigen verantwoordelijkheid.
Verstrekken van producten en diensten om inwoners met financiële problemen te helpen 
naar behofte en draagkracht.

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel 
zijn gekomen.  Jongeren die zorg nodig hebben, krijgen die zorg ook. 

Ouderen die met het klimmen van jaren kwetsbaarder worden, helpen we 
naar behoefte en draagkracht. Wie werk of dagbesteding nodig heeft, 

ondersteunen we ruimhartig met behoud van eigen verantwoordelijkheid.

We zien om naar hen die het moeilijk hebben, kwetsbaar zijn of in de knel zijn gekomen.  
Wie het nodig heeft helpen we naar behoefte en draagkracht. 

Verbinding en verrijking, zijns belangrijk voor de sociale cohesie in onze 
stad. Samen met maatschappelijke partners zorgen we voor een breed 
aanbod waarin verschllende doelsgroepen, jong en oud, samen bindend 
actief bezig kunnen zijn, waarbij iedereen kan meedoen en niemand 
wordt uitgesloten, met een zo groot mogelijk bereik.

We stimuleren sociale cohesie in de wijken

Sociaal domein


