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1 Inleiding 
 

1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 
 
Het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas is vastgelegd in de volgende documenten: 
• Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016 (raad, 26 januari 2016); 
• Algemene Subsidieverordening (ASV) Zuidplas 2016 (raad, 8 maart 2016); 
• Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021 (vastgesteld door B&W 

op 29 juni 2021).  
De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/ 
deze regelgeving. 
 
Het (bestuurlijk) Subsidiejaarprogramma 2022 gaat over de subsidies die hoger zijn dan € 50.000 
en waarmee dan ook afspraken zijn gemaakt volgens de methode 'beleidsgestuurde 
contractfinanciering' (BCF). Het betreft een achttal instellingen. 
Door deze subsidies te bundelen, hoeft over de verlening ervan maar één besluit te worden 
genomen in plaats van acht losse besluiten. 
NB: Subsidieverlening met betrekking tot subsidies met een bedrag lager dan € 50.000 zijn 

gemandateerd aan de clustermanager Beleid Samenleving & Bestuursadvies1. 
  
Planning 
Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 zijn de 
volgende data van belang (geweest): 
1 juli 2021 - Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies 
9 november 2021 -  B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2022 vast 
<  12 november 2021 - Versturen concept aan de BCF-instellingen die een aanvraag hebben 

gedaan (2 weken inspraak t/m vr 26 november 2021) 
9 november 2021 - Raad stelt begroting (waarin subsidiebudgetten) 2022 (definitief) vast 
t/m 1 december 2021 -  Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college 
7 december 2021 - B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2022 vast 
< 1 januari 2022 -  Subsidiebeschikkingen 2022 worden verstuurd. 
 
 

1.2 Opzet Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022 
 
Dit subsidiejaarprogramma 2022 bestaat uit drie hoofdstukken: 
• hoofdstuk 1 - Inleiding 
• hoofdstuk 2 - BCF-instellingssubsidies (algemeen) 
• hoofdstuk 3 - Onderbouwing geadviseerde subsidiebedragen 2022 per BCF-instelling 2022. 
  

 
1  Van deze subsidies is een overzicht te vinden in het ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2022 
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1.3 Totaalbudgetten 2022 beschikbaar voor te verlenen subsidies 
 

  

Totaal 
beschikbaar 
instellings-

subsidies 

 Plafonds 
activiteiten-/ 

incidentele 
subsidies  

 Totaal 
beschikbaar 

voor subsidies 
2021  

2.1 Algemeen  €      95.511   €      22.500  € 118.011 
2.2 Werk&Inkomen en Inburgering  €    114.895   €        3.500  € 118.395 
2.3 Jeugd  €      19.452   €        9.000  € 28.452 
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning  €    199.781   €      39.500  € 239.281 
2.5 Gezondheid    €      22.500  € 22.500 
3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk  € 1.774.585   €        1.500  € 1.776.085 
3.3 Cultuur en Evenementen  €    923.300   €      34.700  € 958.000 
Totaal  € 3.127.524   €    133.200  € 3.260.724 

 
 

1.4 Wijzigingen t.o.v. het concept-Subsidiejaarprogramma 2022 
 
In de inspraaktermijn, tussen 12 en 26 november 2021 heeft het college geen reacties 
(zienswijzen) ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2022. 
 
Wel heeft er als gevolg van de raadsbehandeling van de gemeentebegroting 2022 (op 9 
november 2021) een wijziging plaatsgevonden in (de tekst t.a.v.) de subsidie voor de 
Sportstichting Zuidplas. 
In het kader van het Herstelplan was het bedrag van € 50.000 voor sportstimulering in eerste 
instantie in mindering gebracht op de beschikbare subsidie 2022 voor de Sportstichting Zuidplas. 
De gemeenteraad heeft echter besloten om het bedrag in 2022 en volgende jaren alsnog 
beschikbaar te stellen. Hierdoor is de Sportstichting in staat om extra inzet te bieden voor de 
sportstimulering in Zuidplas. 
 
Vanzelfsprekend zijn in alle tabellen in dit Subsidiejaarprogramma de bedragen aangepast waar 
nodig, als gevolg van de hierboven genoemde wijziging.  
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2 BCF-instellingssubsidies 
 

2.1 Financieel kader instellingssubsidies 
 
Algemeen 
De (BCF-)instellingssubsidies zijn per werksoort afzonderlijk opgenomen in de 
gemeentebegroting2, per werksoort is een eigen budget geraamd. 
Bij het bepalen van de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies is in de 
gemeentebegroting 2022 uitgegaan van de in 2021 verleende subsidiebedragen.  
 
Geen prijscompensatie 
Conform de besluitvorming t.a.v. de meerjaren-gemeentebegroting 2021-2024 wordt er met  
ingang van 2022 geen prijscompensatie berekend/verleend aan de instellingen met een 
instellingssubsidie3. 
 
Bezuinigingsopties vanuit het Herstelplan (bij de Gemeentebegroting 2022-2025)  
In het Herstelplan bij de concept-gemeentebegroting is opgenomen: "Verlagen beschikbare 
subsidiebudgetten voor instellingssubsidies voor Programma 3 met ± 10%". Het college heeft op 
dinsdag 19 oktober jl. besloten om deze bezuinigingsoptie op de lijst met 'geen voorkeur' te 
zetten. 
In dit concept-Subsidiejaarprogramma 2022 wordt er vanuit gegaan dat de gemeenteraad op 9 
november dit voorstel van het college overneemt. Echter, wanneer de gemeenteraad dan anders 
besluit en toch 10% wil bezuinigen op de instellingssubsidies in Programma 3, dan zal dit 
gevolgen hebben voor de betreffende instellingen. 
NB: voor de instellingssubsidies in dit Subsidiejaarprogramma 2022 zou het gaan om de 
Sportstichting Zuidplas, Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla), Stichting Dorpshuis 
Moerkapelle (Op Moer), Stichting MOZ-Art en Stichting Bibliotheek De Groene Venen. Zie verder 
in de tekst met betrekking tot deze instellingen. 
 

2.2 BCF-afspraken vernieuwen of verlengen 
 
Algemeen 
Met alle organisaties die een instellingssubsidie hoger dan € 50.000 ontvangen, zijn 
subsidieovereenkomsten afgesloten volgens Beleidsgestuurde Contractfinanciering (BCF). Deze 
afspraken zijn veelal voor het eerst gemaakt voor de periode 2017-2020 en daarna verlengd of 

 
2  De indeling van de gemeentebegroting is ook leidend geweest voor de indeling van de 

Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein, als volgt: 
2 Sociaal Domein 
2.1 Sociaal Domein algemeen 
2.2 Werk&Inkomen (en Inburgering) 
2.3 Jeugd 
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en (2.5) Volksgezondheid 
3  Maatschappelijk Domein 
3.1 Sport (en Wijk&Buurt) 
3.2 Onderwijs (NB: geen subsidies in de Uitvoeringsregeling Sociaal en Maatschappelijk Domein) 
3.3 Cultuur (en Evenementen) 
 

3  Dit is een maatregel in het kader van het Herstelplan bij de Meerjarenbegroting 2021-2024. Hiermee 
wordt in het kader van noodzakelijke bezuinigingen bewust afgeweken van het beleid zoals vastgesteld 
in de Nota Subsidiebeleid Zuidplas 2016. Daarin was besloten om prijscompensatie te verlenen voor 
instellingen die te maken hebben met CAO-verhogingen en/of huurprijsindexering. De budgetten voor 
alle instellingssubsidies zouden jaarlijks stijgen met hetzelfde percentage dat in de betreffende 
Programmabegroting geldt voor de gemeentelijke budgetten. 
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vernieuwd. Hieronder een overzicht van alle instellingen die in 2022 een BCF-instellingssubsidie 
ontvangen en de periode van hun subsidie-overeenkomst: 
 

instelling huidige 
BCF-periode opmerkingen 

a. MEE MH (2.1) 2017-2020 is verlengd met 1 jaar en wordt nu vernieuwd 
b. Stichting Vluchtelingenwerk (2.2) 2022-2023 wordt vernieuwd per 2022 (2022-2023) 
c. CJG (2.3) 2017-2020 wordt niet meer uitgegeven als subsidie  
d. Sportstichting Zuidplas (3.1) 2018-2021 wordt vernieuwd per 2022 (2022-2025) 
e. Stichting Dorpshuis Moerkapelle/Op Moer (3.1) 2019-2022 in 2022 bespreken van verlenging 
f. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen/Swanla (3.1) 2017-2020 is verlengd met 1 jaar en wordt nu vernieuwd 
g. MOZ-art (3.3) 2017-2020 is verlengd met 1 jaar en wordt nu vernieuwd 
h. Bibliotheek De Groene Venen (3.3) 2018-2021 wordt vernieuwd per 2022 (2022-2025) 

 
 
Bcf-afspraken vernieuwen of verlengen  
 
Een BCF-cyclus ziet er schematisch gezien als volgt uit: 
 

 
 
De gemeente zal vanuit de vastgestelde beleidskaders (1) en een analyse van vraag- en 
aanbodzijde (2) een opdracht (3) moeten uitschrijven. De instellingen dienen (conform de 
Algemene Subsidieverordening 2016) vóór 1 juli 2021 een definitieve offerte (4) in. 
Beoordeling van offerte en begroting (5) vindt vervolgens plaats en e.e.a. wordt vastgelegd in het 
Subsidiejaarprogramma 2022.  
Na ondertekening van het contract (6) herhalen de stappen 7 t/m 10 en de stappen 4 en 5 zich 
jaarlijks. Omdat de lokale samenleving altijd in beweging is en de instellingen daar meestal goed 
op inspelen, zou het niet goed zijn om subsidieafspraken en -bedragen voor 4 jaar volledig vast te 
leggen. Het overeengekomen subsidiebedrag moet meer gezien worden als een 'basisbedrag'; 
jaarlijks kan de offerte, na overleg met de gemeente worden geactualiseerd, op basis van de 
behoeften vanuit de lokale samenleving. Er worden ook afspraken vastgelegd over het toepassen 
van prijscompensatie, wat invloed heeft op het te verlenen subsidiebedrag. 
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2.3 Overzicht te verlenen BCF-instellingssubsidies 2022 
 
De toelichting op de acht BCF-subsidies, waarover het college van burgemeester en wethouders 
besluit (subsidiebedragen hoger dan € 50.000) is te vinden in hoofdstuk 3: 
 
Sociaal Domein 
a. Stichting MEE 
b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland 
c. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
 
Maatschappelijk Domein 
d. Sportstichting Zuidplas 
e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) 
f. Stichting Op Moer 
g. MOZ-Art 
h. Stichting Bibliotheek De Groenen Venen 
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3. Te verlenen BCF-instellingssubsidies 
(onderbouwing per instelling) 

 
 

3.1 Sociaal Domein 
 
 
a. MEE Midden-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.1.1.- Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
2.3.3 - Activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren 
 

 
Algemeen 
MEE-organisaties zijn in 2004 ontstaan uit de voormalige SPD-en (Sociaal Pedagogische Diensten), 
oorspronkelijk nazorgdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking. 
MEE-organisaties zijn nu organisaties die vraaggestuurde hulp bieden aan een bredere doelgroep; 
naast mensen met een verstandelijke beperking ook bestaand uit mensen met een lichamelijke, 
visuele of zintuiglijke beperking en met chronisch zieken. 
Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015, heeft de gemeente Zuidplas met MEE MH een 
subsidierelatie ten aanzien van het aanbod ten aanzien van 'onafhankelijke cliëntondersteuning' en 
nog een aantal overige taken4. Voor 2022 offreert MEE de volgende producten: 
1. Zorg en Ondersteuning en Participatie 

a Onafhankelijke cliëntondersteuning (algemeen en ServiceBureau); 
b Voorlichting Doelgroepen; 
c Trainingen en Cursussen; 

2. Jeugdactiviteiten: 
a Coördinatie Down-team; 
b Coördinatie Integrale Vroeghulp (Goudvis). 

Deze onderdelen worden hieronder nader toegelicht. 
 
1a Onafhankelijke cliëntondersteuning (1a algemeen en 1b ServiceBureau) 

Dit onderdeel bestaat uit cliëntondersteuning algemeen en het servicebureau (SB: de 'backoffice'). 
Activiteiten binnen de Onafhankelijke cliëntondersteuning zijn: 
o AANMELDING: Veelal is de Servicebureau consulent het eerste aanspreekpunt van 

derden/professionals of van de cliënt die een vraag heeft. Het Servicebureau screent wat MEE kan 
betekenen. Het Servicebureau geeft informatie en advies, verwijst naar andere passende 
hulpverlening, of neemt een aanmelding aan voor ondersteuning van een onafhankelijk 
cliëntondersteuner voor een langduriger traject.  

o VRAAGVERDUIDELIJKING, netwerkverkenning: De consulent ondersteunt de inwoner en zo 
nodig/mogelijk zijn netwerk om in kaart te brengen welke vragen en problemen er zijn.  Onderzocht 
wordt waar mogelijkheden liggen binnen het eigen netwerk of voorliggende voorzieningen.   

o INFORMATIE EN ADVIES: Consulenten geven informatie en advies aan de inwoners en hun netwerk. 
Dit kan gaan over elke levensfase en elk levensgebied.   

o KORTDURENDE ONDERSTEUNING: Inwoners die voor korte tijd verminderd zelfredzaam zijn, kunnen 
ondersteuning krijgen van de MEE-consulent. Mensen krijgen gedurende korte tijd met beperkte 
intensiteit ondersteuning om een specifiek doel te behalen. 

 
4  NB: In dit SJP gaat het niet over de financiering van de afspraken die de gemeente Zuidplas heeft t.a.v. het 

Sociaal Team. MEE maakt onderdeel uit van de Coöperatie 0-100+ Sociaal Teams. De gesubsidieerde taken 
van MEE die in dit SJP zijn beschreven staan volledig los van de afspraken die de gemeente heeft met 
Sociaal Team. 
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o ONDERSTEUNING BIJ KEUKENTAFELGESPREK BETREFT VERKRIJGEN BESCHIKKING: Wanneer de inwoner 
een maatwerkvoorziening nodig heeft, kan de MEE-consulent het gesprek voorbereiden en de 
inwoner onafhankelijk ondersteunen bij zijn aanvraag. De expertise van de MEE-consulent kan 
worden ingezet bij het adviseren van de Wmo-consulenten/leden van het Sociaal Team. 

 
1b Voorlichting Doelgroepen 

Dit onderdeel betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 2.4.8 van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal Domein (activiteitensubsidie voor voorlichting doelgroepen). 
Omdat met MEE echter al een BCF-overeenkomst wordt afgesloten, wordt de subsidie voor dit 
onderdeel meegenomen in het totaal van de instellingssubsidie. 
Voorlichting kan worden gegeven naar behoefte die er bij inwoners van de gemeente Zuidplas zijn. 
Ook aan de hand van signalen/behoeften via Stichting ZO! of andere samenwerkingspartner. Er 
kan gedacht worden aan:  
o informatieavond over een bepaald doelgroep met een bepaald thema of levensfase (NAH, ASS en 

of LVB);  
o informatieavond over beschermingsmaatregelen; 
o themabijeenkomst over de regelgeving (bijvoorbeeld: 'Ik word 18 jaar en dan…?')  

 
2. Jeugd  

Van oudsher voert MEE een aantal taken uit die (in het subsidiebeleid van de gemeente Zuidplas)  
thuishoren bij 'activiteiten specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren'. Het gaat het om de 
onderdelen integrale vroeghulp (IVH) 'Goudvis' en 'Down-poli': 
• Integrale vroeghulp (IVH), integrale vroeghulp (Goudvis)  is een multidisciplinair team voor 
advies en coördinatie van hulp aan kinderen tot 7 jaar met bijzonderheden in de ontwikkeling. In het 
team werken onder andere kinderartsen, revalidatieartsen, gedragswetenschappers, pedagogisch 
medewerkers en maatschappelijk werkers. Het team van deskundigen maakt gezamenlijk een plan 
aanpak voor onder andere diagnostiek, ondersteuning en begeleiding. 
• Down-poli/coördinatieteam Down, het Down-team volgt de ontwikkeling van de gezondheid van 
een kind met het syndroom van Down. Het team ondersteunt ouders bij de zorg en opvoeding en 
geeft voorlichting. Ook behandelaars en organisaties kunnen vragen stellen bij het team. Het Down-
team bestaat uit: kinderarts, kinderrevalidatiearts, logopedist, KNO-arts, oogarts, 
kinderfysiotherapeut, orthopedagoog en een consulent van MEE. 
Het Down-team is beschikbaar voor alle kinderen met het syndroom van Down in de leeftijd 0-18 jaar 
in de regio Midden-Holland. De coördinatie van het Downteam wordt uitgevoerd door MEE en vindt 
gemiddeld 1 keer per maand plaats.  

 
Aanvraag/offerte 
Met MEE was voor de onderdelen 1a, 1b, 1c en 2. een BCF-subsidieovereenkomst afgesloten die liep 
van 2017 t/m 2020. Deze is voor 2021 stilzwijgend verlengd. 
Op dit moment wordt met MEE gesproken over een nieuwe subsidieovereenkomst voor 2022 tot en 
met 2025. De subsidieaanvraag die MEE heeft gedaan voor 2022 zal MEE nog aanpassen, in het 
licht van de BCF-onderhandelingen over de nieuwe subsidieovereenkomst.  
Afgesproken is dat de aanvraag in overeenstemming zijn met het beschikbare budget voor MEE 
binnen de gemeentebegroting 2022 (1. € 51.979 + 2. € 5.767 = totaal € 57.746) 
 
Advies 
• Met betrekking tot de subsidie 2022 aan MEE separate advisering (buiten die Subsidiejaarprogramma 

2022 om) af te wachten; 
• Op de gemeentebegroting het voor MEE beschikbare bedrag van in totaal € 57.746) beschikbaar te 

houden voor hun subsidie 2022. 
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b. Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg van hun 
           niet-Nederlandse achtergrond 
 

 
Aanvraag 
Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland verzorgt de maatschappelijke begeleiding (door 
vrijwilligers) van vluchtelingen in Zuidplas.  
• Vanuit de Wet inburgering 2021 is de gemeente verplicht om vluchtelingen maatschappelijke 

begeleiding te bieden.  
• Daarnaast is de gemeente vanuit deze wet verplicht om voor vluchtelingen en overige 

inburgeringsplichtigen participatieverklaringstrajecten te organiseren. Ook deze taak heeft de 
gemeente uitbesteed aan de Stichting VluchtelingenWerk. 

• Naast deze taken verzorgt Stichting VluchtelingenWerk voor Zuidplas de basisdienstverlening, pre-
vestiging en op aanvraag financiële begeleiding: 
o  De basisdienstverlening bestaat uit het verzorgen van een spreekuur/informatiepunt voor alle 

vluchtelingen in de gemeente, monitoring verblijf (juridische begeleiding, gezinshereniging) en 
samenwerking, voorlichting en belangenbehartiging. De basisdienstverlening voorziet in de 
ureninzet van de teamleider waarmee, naast de hierboven genoemde dienstverlening, de 
vrijwilligersgroep in stand kan worden gehouden en continuïteit kan worden gewaarborgd. 

o Pre-vestiging betekent dat VluchtelingenWerk een bijdrage levert aan de uitvoering van de 
gemeentelijke taakstelling huisvesting (begeleiding statushouders bij woningbezichtigingen 
ondertekening huurcontract, contact gemeente).  

o Financiële begeleiding. Desgewenst biedt de Stichting VluchtelingenWerk een groepscursus 
‘Omgaan met geld in Nederland’, ter bevordering van de financiële zelfredzaamheid, financiële 
bewustwording en preventie van financiële problemen.  

 
De subsidieaanvraag 2022 van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland is uitgesplitst naar 
onderdelen:  
a. Basisdienstverlening     €  31.290 
b. Maatschappelijke begeleiding - 34 trajecten  €  40.970 
c. Aanvullende dienstverlening 

- Pre-vestiging - 22 huishoudens   €    3.700 
- Groepscursus omgaan met geld in Nederland pm 

d. Participatieverklaring  
- Statushouders - 34 trajecten   €   7.344                   
- Gezinsmigranten - 20 trajecten   €   4.200                     + 

Totaal       € 87.504 
 
De subsidieaanvraag is zoals gebruikelijk mede berekend op basis van de verwachte gemeentelijke 
huisvestingstaakstelling 2022 van 56 personen en op de verwachte instroom van gezins- en overige 
migranten (c.a. 20 personen).  
Voor alle trajecten van de onderdelen b, c en d geldt dat afrekening plaatsvindt op basis van 
daadwerkelijk gerealiseerde aantallen.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voldoen aan de bepalingen van 
paragraaf 2.2.1 - Integratiebevorderende activiteiten voor mensen met een achterstand als gevolg 
van hun niet-Nederlandse achtergrond.  
Omdat afrekening plaatsvindt op basis van daadwerkelijke aantallen en wij voor de uitvoering van o.a. 
deze taken van het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ontvangen, is hiervoor voldoende budget 
beschikbaar.  
  



 

 14  

Advies 
• De Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland voor 2022 een subsidie te verlenen voor de 

onderdelen a tot en met d, waarbij afrekening per kwartaal plaatsvindt op basis van daadwerkelijk 
gerealiseerde aantallen (inschatting € 87.504, o.b.v. taakstelling en geschatte instroom gezins- en 
overige migranten); 

• Met Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland een tweejarige overeenkomst op te stellen die 
ingaat op 1 januari 2022 (datum inwerkingtreding nieuwe Wet inburgering). 
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c. CJG 
 

relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 

2.3.1 Bepalingen voor preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 
 

 
De afgelopen jaren heeft de GGD een subsidie ontvangen voor de aanvullende diensten publieke 
zorg jeugd uitgevoerd door het CJG. Eerder is er een overeenkomst ingesteld om de GGD als 
verbonden partij een subsidie te verlenen. Deze overeenkomst liep tot 2020 en is een jaar verlengd. 
Sinds de start van stichting ZO! in juni 2021 zijn een groot deel van de werkzaamheden van het CJG 
overgegaan naar ZO!. Door deze verandering zijn de subsidies aan de GGD als verbonden partij 
heroverwogen. Omdat het gaat om een verbonden partij zal er gekeken worden naar een andere 
vorm van financiering, passend bij een verbonden partij. De financiering aan het CJG zal dan ook niet 
meegenomen worden in het Subsidiejaarprogramma 2022. 
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3.2 Maatschappelijk Domein 
 
 
d. Sportstichting Zuidplas 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
3.1.1 - Binnensport(accommodaties) 
 

 
Aanvraag 
Met de Sportstichting Zuidplas is een nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst afgesloten voor 
de periode 2022-2025. Gekoppeld aan deze BCF-subsidieovereenkomst zijn er ook nieuwe 
prestatieafspraken gemaakt op basis van de door ons gevraagde offerte.  
Onderdeel van de vernieuwing van de stichting is ook als Sportloket een nadrukkelijkere taak krijgt bij 
de sportstimulering en verenigingsondersteuning. Daarbij speelt ook de uitvoering in samenwerking 
met de partners van het Lokaal Sportakkoord en het Lokaal Preventiebeleid (gezondheid) een rol.    
  
In de opgestelde begroting voor 2022 is geen rekening gehouden met eventuele extra aanvullende 
bijdragen in het kader van de opvang van de nadelige gevolgen door de Coronacrisis.  
 
De Sportstichting vraagt voor 2022 € 1.585.810 aan subsidies, bestaande uit € 1.305.229 aan 
instellingssubsidie en € 280.581 voor aanvullende subsidies. De aanvraag voor aanvullende subsidie 
bestaat uit de volgende onderdelen:   
€    130.837 voor rijksbijdrage in het kader van de SPUK aanvraag (BTW-teruggave)      
€      59.532 uit corona-subsidies 
€      20.212 uit rijksmiddelen via het NPO (Nationaal Programma Onderwijs) 
€      50.000 uit rijksmiddelen via het NPO   
€      20.000 ten laste van de € 50.000 voor sportstimulering in de sportvisie     + 
€  280.581 totaal aanvullende subsidies.  
 
 
Beoordeling + beschikbaar bedrag 
 
De aanvullende subsidie bestaat uit verschillende onderdelen. De SPUK-bijdrage wordt verstrekt na 
besluitvorming door de rijksoverheid over de hoogte van de BTW-compensatie op sportuitgaven door 
de Sportstichting Zuidplas. De aanvraag van rijksvergoeding wordt door de gemeente gedaan 
namens de sportstichting. 
 
De € 59.532 corona-subsidie kan incidenteel worden ingezet om het tekort op de exploitatie te 
dekken. De verdere structurele dekking wil de Sportstichting halen uit de invoering van 
marktconforme tarieven voor de gebruikers van de accommodaties. De inzet van Corona middelen in 
2022 en 2023 maakt een geleidelijke invoering van marktconforme tarieven mogelijk. 
 
De tweeledige bijdrage (€ 20.212 en € 50.000) voor de afdeling Sport&Bewegen is gevraagd ten laste 
van de door de gemeente te ontvangen NPO-rijksbijdrage. Het betreft de inzet van middelen in het 
kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Gedacht wordt aan extra inzet door de Sportstichting 
op bewegingsactiviteiten en ondersteuning van verenigingen na de coronacrisis. 
Over de inzet van deze NPO-middelen volgt separate besluitvorming. Voor coronagelden wordt een 
nieuwe regeling opengesteld. Over de inzet van NPO-gelden wordt nog overleg gevoerd met de 
schoolbesturen. 
 
Voor het bedrag van € 20.000 (2022) en € 30.000 (2023) voor de afdeling Sport&Bewegen vraagt de 
Sportstichting gebruik te maken van het niet gebruikte budget in 2021 van € 50.000 voor activiteiten 
in het kader van de sportstimulering.  
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De aanvraag 2022 gaat vergezeld van verschillende extra aanvullende budgetten. Indien deze niet 
beschikbaar worden gesteld, zal de stichting een beroep moeten doen op hun algemene reserve. Die 
bedraagt maximaal 10% van de ten laste van de instellingsubsidie komende exploitatielasten.  
Vanaf 2023 is deze dekking niet mogelijk door uitputting van de reserve. In 2023 vergt dit dan een 
tariefsverhoging voor de gebruikers naar het marktconforme tarief. 
 
De activiteiten waarvoor de Sportstichting Zuidplas een subsidieaanvraag 2022 heeft ingediend, 
voldoen aan de bepalingen voor binnensportaccommodaties (2.1.7) 
 
Voor de Sportstichting is in 2022 een bedrag beschikbaar van € 1.345.966 conform de verleende 
instellingssubsidie 2021. Voor de uitbreiding van de inzet voor sportstimulering is door de 
gemeenteraad (bij het vaststellen van de Gemeentebegroting 2022, op 9 november 2021) besloten 
om dit bedrag in 2022 en volgende jaren te verhogen met € 50.000, dus naar € 1.395.966. De inzet 
van dit extra bedrag is onderdeel van de Sport- en accommodatievisie 2020-2030. 
 
Afhankelijk van separate besluitvorming is daarnaast een aanvullende subsidie beschikbaar van  
maximaal € 280.581 in 2022. Voor Coronagelden wordt een nieuwe regeling opengesteld. Over de 
inzet van NPO-gelden wordt nog overleg gevoerd met de schoolbesturen. 
 
 
Advies 
• De Sportstichting Zuidplas voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.395.966 (bedrag 2021 + 

€ 50.000 raadsbesluit t.a.v. Sportstimulering) voor het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de 
prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige subsidieovereenkomst; 

• Met Sportstichting Zuidplas nader te overleggen over de inzet van de gevraagde aanvullende subsidie 
van maximaal € 280.581. 
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e. Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis en 
sporthallen in het multifunctionele complex Swanla in Zevenhuizen. Met deze stichting zijn meerjarige 
afspraken gemaakt voor het verlenen van een instellingssubsidie voor de periode 2017-2020. Op 9 
juni 2020 is door het college besloten om de subsidieovereenkomst met een jaar te verlengen. 
verlenging t/m 31-12-2021. 
 
Aan de stichting is aan de hand van een offerte gevraagd om een nieuw aanbod te doen voor de 
jaren 2022-2025. De stichting wil graag een meerjarige subsidie overeenkomst afsluiten, maar 
voorziet momenteel veel financiële onzekerheden. Daarnaast wil de stichting graag uitvoering geven 
aan het gevraagde nieuw beleid. Als het hiervoor benodigde budget achterwege blijft, ziet de stichting 
echter geen mogelijkheden tot uitvoering. 
 
De onzekerheden over een solide financiële basis voor de komende 4 jaar zijn voor de stichting 
aanleiding om slechts een overeenkomst voor 1 jaar aan te willen gaan. Zodra blijkt dat er 
aanvullende subsidies mogelijk zijn, is er een basis voor meerjarige afspraken. Aanvullende subsidies 
kunnen bestaan uit Coronasubsidies en middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 
Hierover volgt nog een separate besluitvorming. Voor Coronagelden wordt een nieuwe regeling 
opengesteld. Over de inzet van NPO-gelden wordt nog overleg gevoerd met de schoolbesturen. 
 
Beschikbaar 
In de gemeentebegroting is een bedrag van € 208.565 beschikbaar (subsidieniveau 2021).  
Swanla heeft in 2022 een exploitatietekort van € 261.800, inclusief € 10.000 voor nieuw beleid. Een 
verschil met de beschikbare subsidie in de gemeentebegroting van € 53.235 (€ 261.800 - € 208.565). 
 
Bij toekenning van aanvullende subsidies bedraagt het tekort: 
Geraamd tekort    € 261.800  
Minus: 
Incidentele baten   €   2.500  
NPO gelden     €   5.000    
Corona subsidie    € 45.000                       
Tekort na aanvullende subsidies  € 209.300 
 
NB: In 2022 zal de gemeente met Swanla in overleg moeten gaan voor een verlenging van de nieuwe 

BCF-subsidieovereenkomst tot 2025.  
 
Beoordeling 
De activiteiten waarvoor de Stichting Swanla -op basis van de afgesloten subsidieovereenkomst 
2022-2025- een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele 
accommodaties/dorpshuizen (2.1.5). 
 
Advies 
• De Stichting Dorpshuis Zevenhuizen voor 2022 een subsidie te verlenen van € 208.565. 
• Met de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen in 2022 een verlenging van de afspraken tot 2025 bespreken 

in relatie tot de aangevraagde aanvullende subsidies. 
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f. Stichting Dorpshuis Moerkapelle (Op Moer) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.1.3 - Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen 
 

 
Aanvraag 
Het bestuur van de Stichting Op Moer in Moerkapelle is in 2019 een subsidierelatie aangaan met de 
gemeente Zuidplas voor de instandhouding van het multifunctionele gebouw Op Moer in Moerkapelle. 
De stichting heeft een subsidieaanvraag ingediend voor 2022, het laatste jaar van de huidige 4-jarige 
subsidieovereenkomst. Eind 2021 zal een bericht moeten worden verzonden of we de gesprekken 
willen aangaan om vanaf 2023 wederom een subsidie relatie aan te gaan. Zo ja, dan volgt in 2022 het 
verzoek aan de stichting om een offerte uit te brengen. 
 
De stichting heeft vergaande plannen om het gebouw aan te passen, zodanig dat er meer 
mogelijkheden bestaan voor een maatschappelijke functie. Met name als laagdrempelige 
ontmoetingsplaats in Moerkapelle. Er wordt naar gestreefd om de aanpassingen zoveel mogelijk te 
verrekenen met een kostendekkende huur voor de niet maatschappelijk gebruikers.  
In 2022 zullen er ook gesprekken plaatsvinden met Stichting Dorpshuis Swanla en de Sportstichting 
Zuidplas om de mogelijkheden te verkennen van een gezamenlijke efficiency slag in het beheer van 
het maatschappelijk vastgoed. 
 
Beschikbaar 
De subsidieaanvraag voor 2022 betreft € 137.959 conform de meerjarenbegroting 2019-2022 van de 
huidige subsidieovereenkomst. In de gemeentebegroting is hiermee geen rekening gehouden. 
In de gemeentebegroting is een bedrag van € 134.061 beschikbaar (subsidieniveau 2021). 
 
Beoordeling 
De activiteiten waarvoor de Stichting Dorpshuis Op Moer -op basis van de afgesloten 
subsidieovereenkomst 2019-2022- een offerte heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor 
multifunctionele accommodaties/dorpshuizen (2.1.5). 
 
Advies 
De Stichting Op Moer voor 2022 een subsidie te verlenen van € 134.061 voor het uitvoeren van de 
activiteiten en leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de meerjarige subsidieovereenkomst 
(conform het beschikbare bedrag in de gemeentebegroting). 
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g. Stichting MOZ-Art 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2021 
3.3.1 - Muziekonderwijs 
 

 
Subsidieovereenkomst 
Stichting MOZ-Art verzorgt muzieklessen en ensembles/orkesten voor iedereen die dat wil van 0 tot 
80 jaar. De stichting bereikt jaarlijks een groot aantal inwoners met de reguliere lessen, 
kennismakingslessen, muzieklessen in het basisonderwijs en met overige activiteiten.  
Op 9 juni 2020 heeft het college, mede op verzoek van de stichting, besloten om de 
subsidieovereenkomst 2017-2020 met een jaar te verlengen (t/m 31-12-2021). Door omstandigheden 
(waaronder de coronacrisis) was er onvoldoende gelegenheid om de nieuwe subsidieovereenkomst 
goed voor te bereiden.  
Vanaf november 2020 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe subsidieovereenkomst die 
per 1-1-2022 in moet gaan. Op 8 maart 2021 heeft er een bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de 
opdracht voor het Muziekonderwijs. Hierin werd ook gesproken over mogelijke bezuinigingen door de 
gemeente op de subsidies. Er is toen gevraagd om de offerte en de begroting zodanig op te stellen 
dat het voor het college en de gemeenteraad inzichtelijk wordt wat het effect is van een eventuele 
bezuiniging.  
 
Aanvraag 
Stichting MOZ-Art heeft voor 1 juli 2021 de offerte voor de jaren 2022-2025 bij de gemeente 
ingediend. De offerte is een antwoord op de opdracht die vanuit de gemeente is opgesteld met input 
van de instelling zelf en sluit aan op de speerpunten die in de Cultuurvisie 2019-2022 zijn 
opgenomen. Zowel instelling als gemeente hebben de ambitie om verbindend en versterkend te 
werken. MOZ-Art wil zich profileren als het muzikale hart van de gemeente en zet in op 
samenwerkingen zowel structureel als projectmatig.  
Financieel gezien heeft MOZ-Art in de offerte aangegeven dat zij voor de uitvoering van alle 
activiteiten (inclusief nieuw beleid) € 469.000 aan kosten raamt. In de aangepaste begroting is dit 
bedrag bijgesteld naar € 451.950. In deze begroting en in het aanvraagformulier is rekening 
gehouden met een mogelijke bezuiniging van 10% op de subsidie. Stichting MOZ-Art heeft daarbij 
wel rekening gehouden met de mogelijkheid om daarnaast in aanmerking te komen voor incidentele 
subsidie vanuit coronagelden en gelden vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. De totale 
subsidieaanvraag voor 2022 komt daarmee uit op € 236.694.  
 
Beoordeling 
De offerte beantwoordt aan de opdracht die gemeente en instelling hebben opgesteld. Stichting MOZ-
Art draagt bij aan het effect dat inwoners zich op cultureel gebied kunnen ontwikkelen en ontplooien. 
Inwoners worden nadrukkelijk betrokken bij het aanbod en door samen te werken met andere 
organisaties kunnen activiteiten elkaar gaan versterken. Stichting MOZ-Art is een maatschappelijk 
betrokken organisatie die inspeelt op trends en veranderingen in de omgeving.  
 
Resultaten en prestaties 
De resultaten en prestaties zijn opgenomen in het document: ‘Effecten, doelen en resultaten BCF-
2022’. In de nieuwe subsidieovereenkomst wordt een koppeling gemaakt met dit document. De 
kwaliteit en het bereik van de dienstverlening, de samenwerking met andere partijen en de mate van 
innovatie zijn onderwerpen die centraal staan. 
 
Meten van resultaten 
Gedurende de looptijd van de subsidieovereenkomst zet MOZ-Art de volgende middelen in om de 
resultaten te meten: tevredenheidsonderzoek en observatieverslagen. Twee keer per jaar vindt er 
overleg plaats met de gemeente en wordt er verantwoording afgelegd over de activiteiten/prestaties 
in relatie tot de subsidie.   
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Begroting en subsidiebudget  
Op het moment van schrijven van dit jaarprogramma heeft de gemeenteraad nog geen besluit 
genomen over het al dan niet bezuinigen op de instellingssubsidies uit het Maatschappelijk Domein. 
Het college heeft echter een herstelplan aan de raad voorgelegd waarin geen bezuiniging is 
opgenomen. Wel is vorig jaar al besloten om de subsidie voor 2022 niet te indexeren.  
Op dit moment gaan we uit van het subsidiebedrag dat in 2021 werd toegekend (€ 211.494). Dit is  
€ 25.200 lager dan het totaal aangevraagd bedrag van MOZ-Art. 
Het is afhankelijk van de uitkomsten van de Begrotingsraad of dit bedrag ook daadwerkelijk kan 
worden toegekend.  
Over de incidentele bedragen die in de begroting zijn opgenomen kan op dit moment geen besluit 
worden genomen. Voor de inzet van de NPO-middelen en coronagelden worden aparte regelingen 
ingesteld.   
Omdat het te verlenen bedrag voor 2022 lager zal zijn dan het bedrag dat in de offerte/bijgestelde 
begroting is opgenomen, zal er nog een bestuurlijk overleg moeten plaatsvinden over het afsluiten 
van de subsidieovereenkomst in het kader van de BCF-cyclus 2022-2025.  
 
Advies 
• Aan Stichting MOZ-Art voor 2022 een subsidie te verlenen van € 211.494 voor het uitvoeren van de 

activiteiten en het leveren van de prestaties die zijn opgenomen in de offerte 2022-2025. 
• De definitieve (meerjarige) afspraken vast te leggen in de nieuwe subsidieovereenkomst 2022-2025 

ook in relatie tot de aangevraagde aanvullende subsidies. 
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h. Stichting Bibliotheek de Groene Venen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
3.3.2 - Bibliotheekwerk 
 

 
Aanvraag 
Stichting de Bibliotheek De Groene Venen is de aanbieder van het bibliotheekwerk in de gemeente 
Zuidplas. Hiervoor is een offerte ingediend voor een nieuwe vierjarige BCF-subsidieovereenkomst 
voor de periode 2022 t/m 2025. De stichting houdt de volgende bibliotheekvoorzieningen in stand: 
• Moordrecht, in Het Turfhuis; 
• Zevenhuizen, in dorpshuis Swanla; 
• Nieuwerkerk aan den IJssel, in dorpshuis De Batavier; 
• Verschillende  'bibliotheken op school'. 

 
De stichting vraagt een subsidie die hoger is dan de eerder verstrekte subsidie (2021: € 634.450). Als 
een verhoging uitblijft, zal dit tot gevolg hebben dat het huidige bibliotheek aanbod niet meer kan 
worden aangeboden op de huidige wijze. Het voldoen aan de kernfuncties komt in gevaar. Inkrimping 
van dienstverlening is dan vereist. Ook het aanbod van taalondersteuning, laaggeletterdheid, 
computervaardigheid en andere aanvullende werkzaamheden komen onder druk te staan. Voor een 
volwaardig en kwalitatief breed aanbod vanuit de bibliotheek zijn op basis van de ingediende 
vierjarige begroting de volgende bedragen noodzakelijk: 
- € 649.595 in 2022 
- € 660.550 in 2023 
- € 670.500 in 2024 
- € 680.500 in 2025 
 
Beschikbaar bedrag + beoordeling 
De activiteiten van De Groene Venen voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.3.2 van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2021. 
 
Voor bibliotheekwerk is in de gemeentebegroting 2022 een bedrag beschikbaar van € 632.591 De 
bibliotheek vraagt voor 2022 een subsidie te verstrekken van € 649.595. Uitgaande van dit laatste 
bedrag, is er een verschil van € 17.004 tussen aanvraag en beschikbare subsidiebedrag.  
Dit verschil dient de bibliotheek echter binnen de eigen exploitatie op te vangen. De vrij besteedbare 
reserve voor Zuidplas ad € 49.490 (2020) is hiertoe een mogelijkheid. 
 
Er lijkt als voorzichtige conclusie een taak voor de bibliotheek te liggen om te komen tot meer 
inkomsten uit hun basisactiviteit en terugloop van uitleen om te buigen.  
Een incidentele extra bijdrage is wellicht nog mogelijk uit Corona budgetten en NPO-gelden. Voor 
coronagelden wordt een nieuwe regeling opengesteld. Over de inzet van NPO-gelden wordt nog 
overleg gevoerd met de schoolbesturen. 
 
Advies 
De Stichting Bibliotheek De Groene Venen voor 2022: 
• een subsidie te verlenen van € 632.591 voor het uitvoeren van de activiteiten en leveren van de 

prestaties die zijn opgenomen in de subsidieovereenkomst 2022-2025; 
• toestemming te verlenen om € 15.145 te onttrekken aan de vrij besteedbare reserve voor Zuidplas als 

aanvullende subsidies (corona en/of NPO) uitblijven in 2022. 


