
Subsidieregeling 'maatschappelijk welzijn Woensdrechť 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht 

Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de 
Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016; 
Gelezen artikel 1 sub e en artikel 3 lid van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Woensdrecht 2016. 

B E S L U I T : 

De subsidieregeling maatschappelijk welzijn Woensdrecht als volgt vast te stellen: 

Artikel 1 Begrippen 

In aanvulling op artikel 1 van de Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016 
wordt onder toepassing van de subsidieregeling het volgende verstaan: 

a. Awb: Algemene wet bestuursrecht; 
b. Asv: Algemene subsidieverordening gemeente Woensdrecht 2016; 
c. Subsidieplafond: het maximale bedrag dat gedurende een bepaald periode beschikbaar 

is gesteld door de raad voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald 
wettelijk voorschrift; 

d. Jaarlijkse subsidie: subsidie die jaarlijks of meerjarig voor maximaal vier jaren wordt 
verstrekt in de vorm van een budget- (hoger dan 25.000 euro) of waarderingssubsidie 
(hoger dan 500 euro en lager dan 25.000 euro). Onderverdeeld in: 
Waarderingssubsidie: een subsidie hoger dan 500 euro maar lager dan 25.000 euro 

a. voor activiteiten van een organisatie waarbij in beginsel geen verband bestaat 
tussen de kosten die de organisatie maakt en de subsidie die zij ontvangt. De 
subsidie heeft ten doel de activiteiten van de subsidieontvanger aan te 
moedigen of te ondersteunen. 

b. indien deze gebaseerd zijn op (jeugd)ledenaantallen, worden deze per 
subsidieperiode berekend aan de hand van de in bijlage 2 opgenomen 
berekeningswijze; 

Budgetsubsidies: een subsidie hoger dan 25.000 euro, waarbij de organisatie een 
bedrag krijgt toegewezen om een van tevoren overeengekomen werkprogramma of 
activiteitenpakket uit te voeren en na afloop verantwoording dient af te leggen over de 
financiën, omvang en de kwaliteit van het uitgevoerde werkprogramma of 
activiteitenpakket. De budgetsubsidies worden vastgesteld op een bedrag dat 
afhankelijk is van de behaalde resultaten. 

e. Overzicht van gesubsidieerde organisaties: de organisaties waarmee de gemeente op 
grond van deze subsidieregeling en de Asv een subsidierelatie onderhoudt (bijlage 3). 

Artikel 2 Reikwijdte en werkingssfeer 
De subsidieregeling is van toepassing op de 6 door de raad vastgestelde thema's: 
Thema 1 Sociale Samenhang; 
Thema 2 Maatschappelijke Participatie; 
Thema 3 Sport; 
Thema 4 (Amateur)kunst; 
Thema 5 Cultuur; 
Thema 6 Ontplooiing. 



Artikel 3 Beleidsdoel 
Het ondersteunen van activiteiten in het kader van maatschappelijk welzijn Woensdrecht en 
vallend binnen de reikwijdte en werkingssfeer genoemd onder artikel 2. 

Artikel 4 Doelgroep 
Organisaties die activiteiten aanbieden aan de inwoners van de gemeente Woensdrecht. Deze 
organisaties zijn in 2013 aangewezen door de raad. 

Artikel 5 Subsidieplafond en verdeling per thema 
Het college besluit voor de afgesproken subsidieperiode (maximaal 4 jaar) tot het instellen 
van het subsidieplafond, waarbij aangegeven wordt hoe het beschikbare bedrag verdeeld 
wordt onder de in artikel 2 genoemde thema's. 

Artikel 6 Budgetsubsidies en waarderingssubsidies 
1. Budgetsubsidies: Op basis van artikel 4:36 van de Awb wordt ter uitvoering van de 

beschikking tot subsidieverlening voor subsidies hoger dan 25.000 euro een 
(prestatie/subsidie/activiteitenļovereenkomst gesloten. 

2. Waarderingssubsidies: Bij deze vorm van subsidies worden de activiteiten - al dan 
niet als bijlage - opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking. 

3. De activiteiten waarvoor subsidie verstrekt wordt zijn bepaald bij de vaststelling van 
het subsidiebeleid in 2013. De gesubsidieerde activiteiten zijn in 2013 opgenomen in 
prestatieovereenkomsten die door zowel de organisatie als de gemeente voor akkoord 
ondertekend zijn; 

a. Voor de waarderingssubsidies worden de activiteiten conform lid 2 opgenomen 
in de subsidieverleningsbeschikking; 

b. Voor de budgetsubsidies worden de activiteiten door het college per 
subsidieperiode bepaald en vastgesteld in de subsidieverleningsbeschikking en 
uitvoeringsovereenkomst (artikel 4:36 Awb). 

Artikel 7 Subsidievoorwaarden 
Om in aanmerking te komen voor subsidie moet de organisatie naast de bepalingen in de 
subsidieverordening voldoen aan de volgende voorwaarden: 

a. De activiteit past binnen de werkingssfeer van de subsidieregeling; 
b. De activiteit sluit aan bij het gemeentelijk beleid. 

Artikel 8 Berekeningswijze en verdeling subsidie binnen het subsidieplafond 
Waarderingssubsidies 

1. Gebaseerd op (jeugd)ledenaantallen, deze worden per subsidieperiode berekend aan de 
hand van de in bijlage 2 opgenomen berekeningswijze; 

2. Vast bedrag zoals vastgesteld bij het subsidiebeleid in 2013 (na beëindiging op- en 
afbouwfase in 2015); 

3. In bijlage 3 'overzicht van gesubsidieerde organisaties' staan alle 
waarderingssubsidies opgenomen. 

Budgetsubsidies 
4. Conform artikel 1 sub c en artikel 7 van deze subsidieregeling en passend binnen het 

subsidieplafond, zie bijlage 3 'overzicht van gesubsidieerde organisaties'. 
Gevolgen voor de hoogte van de subsidie bij verlaging van het subsidicplafond 

5. Artikel 5 van de Asv en artikel 5 en 6 van deze subsidieregeling blijven onverminderd 
van toepassing. Dit betekent dat bij de subsidieverlening de mogelijkheid tot verlaging 



van de subsidie wordt aangegeven. Dit is namelijk afhankelijk van de hoogte van het 
subsidieplafond dat door de raad jaarlijks bij de gemeentebegroting wordt vastgesteld. 

Artikel 9 Steekproefsgewijze controle bij waarderingssubsidies: 
1. Het college houdt jaarlijks een steekproefsgewijze controle onder organisaties die 

minder dan 25.000 euro subsidie ontvangen. De steekproefsgewijze controle richt zich 
op het aantonen dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend zijn verricht en 
dat is voldaan aan de verplichtingen, die aan de subsidie zijn verbonden; 

2. Algemene voorwaarde voor organisaties die een waarderingssubsidie ontvangen: 'de 
organisatie bewaart de administratie minimaal 5 jaar voor de steekproef. Deze moet 
dusdanig zijn ingericht, dat aan de gemeente op elk moment inzicht kan worden 
geboden in de mate waarin de subsidieontvanger voldoet aan de aan de 
subsidieverstrekking verbonden verplichtingen'. Voorbeeld: u ontvangt een formulier 
voor deelname aan de steekproef, of u wordt uitgenodigd voor een gesprek waarbij u 
de stukken meeneemt. 

Artikel 10 Titel 
1. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: "Subsidieregeling maatschappelijk 

welzijn Woensdrecht"; 
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 1 januari 2016. 

Besloten in de vergadering van 22 september 2015. 

Burgemeeşterenwethoud* i 

Secretar 

oensdrec 

Drs. J.J.C. Adriaansen 
burgemeester 



B I J L A G E 1: 

Reikwijdte en werkingssfeer Subsidieregeling maatschappelijk welzijn Woensdrecht 

Het college van burgemeester en wethouders stelt vast dat op grond van deze 

subsidieregeling voor de volgende door de raad vastgestelde beleidsthema's subsidie kan 

worden verstrekt: 

1. Sociale samenhang: 

Verhogen en verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de woon- en leefomgeving 

door toename van de sociale cohesie door middel van initiatieven door de inwoners van 

Woensdrecht. 

2. Maatschappelijke Participatie: 

De toename van de maatschappelijke deelname door de inwoners van Woensdrecht met 

bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen, ouderen en jongeren. Dit kan plaatsvinden door 

onder meer het bieden van hulp aan individuele inwoners en of groepen inwoners van de 

gemeente Woensdrecht, door middel van het verstrekken van informatie, advies en 

dienstverlening zoals eerste opvang dan wel langlopende en/of procesmatige hulpverlening 

die daarom vragen. Hieronder wordt mede de ondersteuning aan vrijwilligers gerekend 

3 Sport 

Het scheppen van voorwaarden en het stimuleren van de sportbeoefening voor alle inwoners, 

maar in het bijzonder voor jongeren tot 18 jaar en mensen met een beperking en ouderen; 

4. (Amateur)kunst 

Het stimuleren van de gemeenschapszin door te bevorderen dat de deelname aan activiteiten 

op het gebied van de amateurkunst in georganiseerd- en groepsverband en waar dat mogelijk 

is onder deskundige leiding toe zal nemen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de 

vorming en ontplooiing van de inwoners van de gemeente Woensdrecht. 



5. Cultuur 

Het stimuleren van activiteiten gericht op het bevorderen en in standhouden van het de lokale 

cultuur, het cultureel erfgoed en de cultuurhistorische waardevolle zaken in de gemeente 

Woensdrecht. 

6. Ontplooiing 

Het onder deskundige leiding stimuleren en ondersteunen van activiteiten die gericht zijn op 

de ontwikkeling en bescherming van kinderen van 2 tot 4 jaar in een veilige samenleving op 

het gebied van sociale, creatieve en educatieve ontplooiing en motorische ontwikkeling van 

het kind ter voorbereiding en aansluiting op de basisschool. 

Het stimuleren en ondersteunen van recreatieve en culturele activiteiten voor jongeren van 4 

tot 18 jaar waarin zij zich veelzijdig, mentaal en fysiek kunnen ontwikkelen en ontplooien 

met voldoende aanbod van scholing, sport, recreatie en het ontplooien sociale 

verantwoordelijkheid. 



B I J L A G E 2: 

Herberekenen waarderingssubsidies bij nieuwe subsidieperiode 

De subsidie voor de onderstaande groepen organisaties worden herberekend aan de hand van 
het nieuwe (jeugd)ledenaantal per groep. Dit bedrag geldt dan voor de nieuwe subsidieperiode 
van 4 jaar. 

Wat is daarvoor nodig: 
Voor de nieuwe subsidieperiode (in dit geval 2017-2020) wordt verzocht om de 
(jeugd)ledenlijst aan te leveren vóór 1 februari 2016. In de brief wordt aangegeven over welk 
jaar de (jeugd)ledenlijst moet gaan en welke informatie nodig is (denk aan woonplaats, 
geboortedatum). Een aanvullende voorwaarde is dat het actieve (jeugd)leden zijn. 

Informatie voor de organisaties waarbi j de subsidie herberekend wordt, voorbeeld: 
Voor de 4 tennisverenigingen is een totaalbudget beschikbaar van XXXX. 
Bij de vaststelling van de nieuwe subsidies is dit totaalbudget gedeeld door het totaal aantal 
leden van de 4 verenigingen (gegevens 2011). 
Hieruit is een normbedrag per (jeugd)lid ontstaan. 
Aan de hand van de nieuwe (jeugd)ledenlijst kunnen wij dit opnieuw berekenen. 
Hiermee kunnen wij voor de nieuwe periode van 2017/2020 het nieuwe normbedrag per lid 
berekenen. Met dit nieuwe normbedrag wordt uw subsidie voor 2017/2020 berekend. Dit 
zorgt voor een evenredige verdeling van het beschikbare geld per groep organisaties. 

Thema 1: Sociale Samenhang 
Groepen organisaties 
EHBO-verenigingen (2) 

Thema 2: Maatschappelijke Participatie 
Groepen organisaties 
KBO-verenigingen (4) 

Thema 3: Sport 
Groepen organisaties 
Voetbalverenigingen (5) 
Tennisverenigingen (4) 
Tafeltennisverenigingen (2) 
Zwemverenigingen (2) 

Thema 4: (Amateur)kunst 
Groepen organisaties 
Muziekverenigingen (6) 
Koren (4) 

Thema 6: Ontplooiing 
Groepen organisaties 
Scouting/Jeugdwerk (5) 



Waarom staan niet alle verenigingen met ( jeugd)leden op dit overzicht: 
» Binnen de groepen zijn een aantal verenigingen, denk hierbij aan een majoretten- of 

honkbalvereniging, waarvan maar 1 organisatie is per groep. Bij herberekening bli jf t 
de uiteindelijke subsidie dan ook hetzelfde. 

o Bij uitbreiding in een groep worden de subsidies op dezelfde wijze 
herberekend als de hierboven genoemde organisaties, 

o Binnen de steekproef wordt aan de groepen met maar 1 organisatie verzocht 
aan te tonen hoeveel (jeugd)leden de organisatie heeft; 

» Bij onder andere Kindervakantiewerk en Herwonnen Levenskracht is gewerkt met 
vaste bedragen. Deze en soortgelijke subsidies worden niet herberekend. 

» Organisaties met subsidies hoger dan 25.000 euro, zogenaamde budgetsubsidies 
hebben geen (jeugd)leden en worden jaarlijks bekeken. Mochten hier wijzigingen in 
nodig zijn, dan wordt dit apart besloten. Hier ligt - in zijn algemeenheid een 
collegevoorstel aan ten grondslag. 



B I J L A G E 3: 

Overzicht gesubsidieerde organisaties, subsidiebedragen en subsidieplafonds 
subsidieperiode 2015/2016 en subsidieperiode 2017/2020. 

Thema 1 Sociale Samenhang 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
Stichting Openbare Bibliotheek 
Huijbergen 24.086 24.086 

Basisbibliotheek het Markiezaat 304.353 304.353 
Bibliotheek Putte (Kapellen) 24.081 24.081 
Stichting Dag- en 
woonvoorziening 3.345 3.345 
EHBO afd. Huijbergen 515 515 
EHBO afd. ZW-hoek 6.940 6.940 
Milieuvereniging Benegora 1.750 1.750 

Subsidieplafond Thema 1 365.070 365.070 

Thema 2 Maatschappelijke Participatie 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
KBO Huijbergen 2.095 2.095 
KBO Ossendrecht 2.870 2.870 
KBO Putte 2.180 2.180 
KBO Hoogerheide 3.380 3.380 
BWI 453.132 453.132 
St. Herwonnen Levenskracht 
Ossendrecht 955 955 
St. Herwonnen Levenskracht 
Putte 955 955 
St. Herwonnen Levenskracht 
H'heide/H'bergen en W'drecht 955 955 
Stichting Traverse 245.950 245.950 
Zonnebloem Ossendrecht 955 955 
Zonnebloem Hoogerheide 955 955 
Zonnebloem Huijbergen 955 955 
Zonnebloem Putte 955 955 
Kans Plus BopZ 645 645 
Slachtofferhulp regio ZW 4.225 4.225 
St. Gemeenschapstaken De 
Kring 5.630 5.630 

Subsidieplafond thema 2 726.792 726.792 



Thema 3 Sport 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
vv Vivoo 3.655 3.655 
vv Odio 5.115 5.115 
vv De Grenswachters 2.680 2.680 
vv WW'67 4.900 4.900 
vv METO 6.820 6.820 
VAT 3.215 3.215 
TV Hu ij bergen 2.365 2.365 
TV de Meet 3.505 3.505 
TV de Put 3.015 3.015 
TV Mattemburg 3.705 3.705 
TV TCO 78 3.000 3.000 
TTV Hotak 2.680 2.680 
Badminton De Drieschaar 3.485 3.485 
Bowling Hoogerheide 1.020 1.020 
De Duinruitertjes 1.415 1.415 
Gymnastiek ODI 990 990 
Rolschaatsen SEO 3.205 3.205 
MUDO Putte 2.345 2.345 
Honkbal The Batters 1.960 1.960 
HSV het Spanjooltje 2.240 2.240 
Zwemv. De Zuidwesthoek 7.175 7.175 
Zwemv. De Zilvermeeuw 4.565 4.565 
RSC de Zuidwesthoek 1.020 1.020 

Subsidieplafond thema 3 74.075 74.075 

Thema 4 (Amateur)kunst 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
Muziekschool Fravino 1.400 1.400 
Streekorkest Fravino 6.110 6.110 
Werkgroep Streekconcours 
Zuidwesthoek 585 585 
Muziekvereniging KEM St. 
Cecilia 13.405 13.405 
Muziekvereniging De Hoop 11.040 11.040 
Muziekvereniging Aurora 9.860 9.860 
Muziekvereniging De 
Volharding 11.240 11.240 
Muziekvereniging De 
Scheldezonen 16.955 16.955 
Majorettenvereniging Re
creation 4.965 4.965 
Krekel koor 600 600 
Gemengd Koor Huijbergen 770 770 
Gemengd Koor Innovation 1.235 1.235 
Koor SugarÃ Spice 1.100 1.100 

Subsidieplafond thema 4 79.265 79.265 



Thema 5 Cultuur 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
CV De Sanegeit 1.995 1.995 
CV ďOssekoppe 2.380 2.380 
CV De Grensneus 2.185 2.185 
CV De Snoeken 3.050 3.050 
Oranjecomité Huijbergen 1.725 1.725 

Sint Nicolaascomité Huijbergen 930 930 
Stichting Buurtschappen 
Ossendrecht 4.840 4.840 
Stichting Openbare 
Feestelijkheden 
Woensdrecht/Hoogerheide 9.740 9.740 
Stichting Sociale Culturele 
Evenementen Putte 3.725 3.725 
Stichting Podium Kloosterhof 20.025 20.025 
Stichting Uit de Kunst 860 860 
Heemkundekring Huijbergen 1.160 1.160 
Wilhelmietenmuseum 
Huijbergen 1.195 1.195 
Heemkundekring Het 
Zuidkwartier 4.360 4.360 

Subsidieplafond thema 5 58.170 58.170 

Thema 6 Ontplooiing 

Naam organisatie Subsidie 2015 Subsidie 2016 
Scouting de Woudlopers 
Huijbergen 660 660 
Scouting Ossendrecht 1.460 1.460 

Stichting Scouting Hoogerheide 4.310 4.310 

Stichting Jeugdwerk Huijbergen 3.470 3.470 
Stichting Jeveo 8.145 8.145 
Stichting Kindervakantiewerk 
Huijbergen 1.340 1.340 
Stichting Kindervakantiespel 
Ossendrecht 2.565 2.565 
Stichting Jeugd en 
Jongerenwerk 
Hoogerheide/Woensdrecht 5.170 5.170 
Samen Actief Sport en Spel 3.585 3.585 
Stichting Peuterspeelzalen 
Woensdrecht 83.035 83.035 

Subsidieplafond thema 6 113.740 113.740 



Overzicht subsidieplafond per jaar per thema voor de subsidieperiode 2015/2016 en 
subsidieperiode 2017/2020. Voor een totaaloverzicht aangevuld met het subsidieplafond 
dat per jaar beschikbaar is op grond van de subsidieregeling 'eenmalige subsidies 
Woensdrecht'. 

Sociale Samenhang: Subsidieplafond: 6 365.070 

Maatschappelijke Participatie: Subsidieplafond: 6 726.792 

Sport: Subsidieplafond: Subsidieplafond: C 74.075 

(Amateur)kunst: Subsidieplafond: 6 79.265 

Cultuur: Subsidieplafond: 6 58.170 

Ontplooiing: Subsidieplafond: 6 113.740 

Totaal Subsidieplafond per jaar voor de subsidieperiode 2015/2016 en subsidieperiode 
2017/2020 voor de 6 bovengenoemde thema's op grond van de subsidieregeling 
'maatschappelijk welzijn Woensdrecht' is C 1.417.112 

Totaal Subsidieplafond per jaar voor de subsidieperiode 2015/2016 en subsidieperiode 
2017/2020 voor de subsidieregeling 'eenmalige subsidies Woensdrecht' is C 7.500 




