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1 Inleiding 
 

1.1 Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 
 
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 2022 (vastgesteld door B&W 

op 31 mei 2022).  
De subsidieaanvragen in dit subsidiejaarprogramma zijn behandeld op basis van dit beleid/ 
deze regelgeving. 
 
Dit ambtelijk Subsidiejaarprogramma 2023 heeft betrekking op alle subsidies met een bedrag 
lager dan € 50.000. Subsidieverlening in deze gevallen is namelijk gemandateerd aan de 
clustermanager Beleid Samenleving & Bestuursadvies. 
Het bestuurlijk Subsidiejaarprogramma 20231 gaat over de te verlenen subsidiebedragen hoger 
dan € 50.000, waarbij met betreffende instellingen afspraken zijn gemaakt volgens de methode 
'beleidsgestuurde contractfinanciering' (BCF). Dit betreft een achttal instellingen in de gemeente 
Zuidplas. 
Door de behandeling van de subsidieaanvragen voor 2023 te bundelen in de 
subsidiejaarprogramma's, hoeft over de verlening ervan maar één bestuurlijk besluit en één 
ambtelijk besluit te worden genomen in plaats van vele losse besluiten. Dit bevordert ook de 
inhoudelijke integrale afweging. 
 
Planning 
Met betrekking tot het Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk Domein 2023 zijn de 
volgende data van belang (geweest): 
 
1 juli 2022 - Uiterste datum indienen jaar-offertes voor BCF-instellingssubsidies 
8 november 2022 -  B&W stellen concept-Subsidiejaarprogramma 2023 (bestuurlijk) vast 

Clustermanager BS&B gaat akkoord met SJP 2023-ambtelijk 
Raad stelt begroting (en subsidiebudgetten) 2023 (definitief) vast 

<  11 november 2022 - Versturen concept aan de instellingen die een aanvraag hebben 
gedaan (2 weken inspraak t/m vr 25 november 2022) 

  
t/m 30 november 2022 -  Verwerken inspraakreacties, definitief advies aan college 
 
13 december 2022 - B&W stellen definitief Subsidiejaarprogramma 2023 vast 
< 1 januari 2023 -  Subsidiebeschikkingen 2023 worden verstuurd. 
 
NB: Dit betreft de bestuurlijke planning, de ambtelijke planning loopt hieraan synchroon. 
 

1.2 Opzet ambtelijk Subsidiejaarprogramma Sociaal en Maatschappelijk 
Domein 2023 

 
Dit (ambtelijk) Subsidiejaarprogramma 2023 bestaat uit drie hoofdstukken: 
• hoofdstuk 1 - Inleiding 
• hoofdstuk 2 - Behandeling van de aanvragen voor instellingssubsidies 2023 (< € 50.000) 
• hoofdstuk 3 - Behandeling van de aanvragen voor activiteiten- en incidentele subsidies 2023  

 
1  Het bestuurlijk Subsidiejaarprogramma 2023 is geregistreerd onder nummer A22.001996 
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1.3 Totaalbudgetten 2023 beschikbaar voor te verlenen subsidies 
 

  

 Totaal te 
verlenen 

aan 
instellings-

subsidies  

 Plafonds 
activiteiten-/ 

incidentele 
subsidies  

 Totaal beschikbaar 
voor subsidies 2023  

2.1 Algemeen  €      35.908   €      22.500   €            58.408  
2.2 Werk&Inkomen en Inburgering  €    139.130   €        3.500   €           142.630  
2.3 Jeugd  €      57.632   €        9.000   €            66.632  
2.4 Maatschappelijke Ondersteuning  €    221.126   €      42.500   €           263.626  
2.5 Gezondheid    €      28.500   €            28.500  
3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- en buurtwerk  € 1.842.127   €        1.500   €        1.843.627  
3.3 Cultuur en Evenementen  €    943.153   €      34.950   €           978.103  
Totaal  € 3.239.076   €    142.450   €        3.381.526  

 

1.4 Wijzigingen t.o.v. het concept-Subsidiejaarprogramma 2023 
 
In de inspraaktermijn, tussen 11 en 25 november 2022 zijn er de volgende reacties (zienswijzen) 
ontvangen op het concept-Subsidiejaarprogramma 2023: 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES 
 
Er zijn geen reacties ontvangen van organisaties die een instellingsubsidie hebben aangevraagd 
voor 2023. 
 
ACTIVITEITENSUBSIDIES 
 
1. Parento Thuizorg t.a.v. de wijklunches (USSMD paragraaf 2.4.7) 

• Reactie Parento per mail: Inmiddels hebben wij onze voorgenomen plannen aangepast. De 
wijklunches in Nieuwerkerk aan de IJssel en Zevenhuizen, zullen wij beiden maandelijks 
organiseren. De wijklunch in Oud Verlaat en Moordrecht zullen wij niet meer organiseren in 
2023. 
Ik kan me voorstellen dat dit invloed heeft op de hoogte van het voorgenomen subsidiebesluit. 
Kunt u aangeven welke invloed dit heeft? 

• Antwoord gemeente (telefonisch): Parento blijkt met het aangepaste programma uit te komen 
op 1400 deelnemer-uren, wat een subsidie inhoudt van € 750 in plaats van (op basis van de 
eerdere gegevens berekende subsidie in het concept-subsidiejaarprgramma) € 1.000. 

• Parento heeft aangegeven hiermee akkoord te gaan. 
De wijzigingen m.b.t. deze subsidieaanvraag zijn nu verwerkt in dit definitief 
Subsidiejaarprogramma 2023. 

 
2. Ars Musica (USSMD paragraaf 3.3.7) 

• Reactie Ars Musica per mail: N.a.v. onderstaande beoordeling hebben we een vraag. Kunt u 
aangeven waar het aantal deelnemer-uren op is gebaseerd? Tevens vragen wij ons af hoe wij 
voor dit concert en/of een concert in de toekomst voor meer punten in aanraking kunnen komen 
en dus voor een hoger subsidiebedrag?  

• Antwoord gemeente (per mail): Voor het aantal deelnemer-uren is het aantal deelnemers, het 
aantal activiteiten en de duur van de activiteiten van belang. Omdat er een bandbreedte wordt 
gehanteerd, kom je pas in aanmerking voor meer punten op dit onderdeel als je boven 1000 
deelnemer-uren uitkomt (dus ofwel meer deelnemers bereikt ofwel meer activiteiten organiseert 
(en als die langer duren)).  
In principe is het mogelijk om meer punten te ontvangen (zie puntenschema in de 
Uitvoeringsregeling). Bij deze aanvraag zijn voor ‘samenwerking met andere instellingen’ 5 
punten (van 10 maximaal) toegekend. Voor ‘de noodzaak van extra kosten’ zijn 10 punten 
toegekend (van 30 maximaal). De reden dat hier niet het maximale aantal punten wordt 
toegekend is omdat er ook een vergelijking wordt gemaakt met de subsidieaanvragen en -
toekenning voor andere organisaties.  
Op grond van een nadere uiteenzetting van de eenmalige extra kosten voor de inzet van een 
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acteur, hebben we besloten om het aantal punten voor ‘de noodzaak van extra kosten’ te 
verhogen met 5 punten. Dit betekent dat de subsidie wordt verhoogd van € 1.250 naar € 1.500. 

De wijzigingen m.b.t. deze subsidieaanvraag zijn nu verwerkt in dit definitief 
Subsidiejaarprogramma 2023. 
 

INCIDENTELE SUBSIDIES 
 
1. Michel Kreder COACHING - fietstechniek-training (USSMD paragraaf 1.3) 
• Reactie Michel Kreder per mail: Doordat het advies voor de aanjaagsubsidie van de gevraagde 

€ 6.500 naar € 2.400 gaat kom ik tot de conclusie dat ik hierdoor helaas niet het hele programma 
kan draaien met de 30 trainingen. Om het project toch door te laten gaan wil ik de 30 trainingen 
verminderen tot 12 trainingen (4 trainingen verdeeld over de racefiets, mtb en ebike / normale 
fiets). Dan is het financieel haalbaar voor mij. 
Mochten jullie niet akkoord kunnen gaan met het nieuwe voorstel dan ben ik genoodzaakt om het 
programma niet door te laten gaan in 2023.  

• Antwoord gemeente (per mail): Bij een aanjaagsubsidie is het subsidiebedrag gebaseerd op 
kosten die voor het eerste jaar zijn aangevraagd. Er is niet (per se) een directe relatie tussen te 
leveren prestaties (bijvoorbeeld het aantal deelnemeruren) en het subsidiebedrag. De € 2.400 
betreft 30% van de subsiabele kosten van de/het eerste aanvraag(jaar). Als hiervoor feitelijk 
minder activiteiten voor kunnen worden aangeboden dan aanvankelijk in de aanvraag (voor het 
tweede jaar) werd aangegeven, dan is dat voor de subsidieverlening geen probleem.  

Het Subsidiejaarprogramma 2023 is inmiddels aangepast voor wat betreft het aantal te geven 
trainingen. 
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2 Instellingssubsidies 
 

2.1 Financieel kader instellingssubsidies 
 
De 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 2023 uitgegaan van de in 2022 verleende subsidiebedragen. 
 
Prijscompensatie 2,4% 
Conform de advisering/besluitvorming3 t.a.v. de meerjaren-gemeentebegroting 2023-2026 worden 
de beschikbare bedragen voor de instellingssubsidies met ingang van 2023 weer geïndexeerd 
met een prijscompensatie. Deze prijscompensatie bedraagt 2,4% (toegepast op de in 2022 
verleende bedragen). 
 

2.2 Overzicht te verlenen instellingssubsidies 2023 
 
In het schema op de pagina's 9 t/m 11 is weergegeven hoe hoog de beschikbare budgetten zijn 
voor de instellingssubsidies in 2023 en hoe deze beschikbare budgetten zich verhouden tot de 
aangevraagde en (het voorstel tot) de te verlenen subsidiebedragen. 
De toelichting op de individuele bedragen voor de instellingssubsidies < € 50.000 is te vinden in 
de paragrafen 2.3 en 2.4. 
 
Te zien is: 
• dat het voorstel is om in totaal € 3.185.371 aan instellingssubsidies te verlenen 

€ 2.710.991 hiervan betreft instellingssubsidies die door het college worden verleend (hoger dan 
€ 50.000 per instelling en met de methodiek van Beleidsgestuurde contractfinanciering, BCF), zie 
hiervoor A22.001996  en bijbehorend B&W-advies B22.000414; 

• het totaal aan te verlenen instellingsubsidies zonder BCF € 474.380 bedraagt; 
• er in totaal een overschot van € 31.779 is aan beschikbaar budget op de gemeentebegroting ten 

opzichte van het totaal aan voorgestelde te verlenen bedragen voor instellingsubsidies. 
 
NB1: bedragen/toelichting in rode tekst betreft subsidies die nog niet formeel zijn aangevraagd 

en/of waarover nog overleg plaatsvindt. 
NB2: De aangevraagde en verleende bedragen bij de Stichting Vluchtelingenwerk en de 

Sportstichting Zuidplas zijn aangepast o.b.v. hun zienswijze t.a.v. het bestuurlijk SJP-SMD 
2023. 

 
 
 

 
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  De gemeenteraad stelt op dinsdag 8 november 2022 de (meerjaren)gemeentebegroting 2023(-2026) 
vast. 
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Overzicht te verlenen instellingssubsidies 2023 
 
 

subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § 
verleend 
bedrag 
2022 

prijs-
compen-
satie voor 
2023: 2,4% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2023 

aanvraag 
2023 

verleend 
bedrag 2023 

verschil 
aanvraag en 
te verlenen 
bedrag 

verschil te 
verlenen 
bedrag en 
beschik-baar 
bedrag 2023 

opmerkingen 

2.1 Algemeen Sociaal Domein  

2.1.1 Onafhankelijke 
Cliëntondersteuning 

BCF MEE MH 2.1 € 51.979 € 1.247 € 53.226     € 0 € 53.226 
besluitvorming over (BCF-
overeenkomst) MEE 2023(-2026) volgt 
nog. 

  Stichting KernKracht 2.1 € 22.535 € 541 € 23.076 € 23.593 € 23.076 -€ 517 € 0   
2.1.2 Crisisdienst (BBK) 
Jeugd en Wmo   Stichting Kwadraad 2.1 € 12.615 € 303 € 12.918 € 6.416 € 6.416 € 0 € 6.502 Kwadraad zal in 2023 nog een 

aanvullende subsidieaanvraag indienen 
als de kosten voor de pilot 
huisverboden in beeld zijn.   

2.1.3 Maatschappelijke 
begeleiding bij opleggen 
Tijdelijk Huisverbod 

  Stichting Kwadraad 2.1 € 12.615 € 303 € 12.918 € 6.416 € 6.416 € 0 € 6.502 

Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein   € 99.744 € 2.394 € 102.138 € 36.425 € 35.908 -€ 517 € 66.230  
2.2 Werk&inkomen en Inburgering  

2.2.1 
Integratiebevorderende 
activiteiten voor mensen 
met een achterstand als 
gevolg van hun niet-
Nederlandse achtergrond 

BCF Stichting 
Vluchtelingenwerk 2.2 € 122.280 € 0 € 122.280 € 114.730 € 114.730 € 0 € 7.550 

Uitbetaling vindt altijd plaats op basis 
van daadwerkelijke aantallen. Dekking 
(grotendeels) Specifieke Uitkering 
(SPUK), x bedrag per inburgeraar. 
Vanwege SPUK is eventueel overschot 
op dit Gbnr/Ksrt nooit in te zetten als 
dekking van tekorten elders in het SJP  

2.2.2 Coachingsaanbod 
voor jongeren t.a.v. 
aansluiting onderwijs-
arbeidsmarkt 

  What'sNekzt 
Jongerencoaching 2.2 € 23.828 € 572 € 24.400 € 24.400 € 24.400 € 0 € 0 

verleende bedrag is het maximaal 
totaalbedrag voor coachingstrajecten 
op declaratiiebasis; bedrag beschikking 
is incl. reiskosten 

Subtotaal 2.2 Werk en inkomen   € 146.108 € 572 € 146.680 € 139.130 € 139.130 € 0 € 7.550  
2.3 Jeugd                      

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

  HALT 2.3 € 13.685 € 328 € 14.013 € 13.839 € 13.839 € 0 € 174  

  Stichting Humanitas 2.3 € 36.964 € 887 € 37.851 € 37.888 € 37.888 € 0 -€ 37 

Let op: dit is een pilot die wordt 
gefinancierd vanuit het 

Transformatiebudget SD. Indien de 
pilot wordt voortgezet, dient B&W 

hierover een besluit te nemen en moet 
daarbij structureel budget worden 

vrijgemaakt binnen de 
gemeentebegroting, dat als een 

formele instellingssubsidie wordt 
gelabeld (qua 

grootboeknummer/kostensoort). 
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § 
verleend 
bedrag 
2022 

prijs-
compen-
satie voor 
2023: 2,4% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2023 

aanvraag 
2023 

verleend 
bedrag 2023 

verschil 
aanvraag en 
te verlenen 
bedrag 

verschil te 
verlenen 
bedrag en 
beschik-baar 
bedrag 2023 

opmerkingen 

BCF MEE MH (IVH+Down-team) 2.3 € 5.767 € 138 € 5.905 € 5.905 € 5.905 € 0 € 0 Zie MEE OCo (2.1) 
Subtotaal 2.3 Jeugd       € 56.416 € 1.354 € 57.770 € 57.632 € 57.632 € 0 € 138  
2.4 Maatschappelijke ondersteuning en Gezondheid  

2.4.1 Discriminatie-meldpunt   Stichting IDb 2.4 € 28.812 € 691 € 29.503 € 29.503 € 29.503 € 0 € 0 

Aanvraag voor 2023 nog niet binnen. 
Met Stichting IDb moet ook nog een 
subsidieovereenkomst worden 
aangegaan over m.n. het flankerend 
aanbod (wettelijke taken staan vast) en 
de focus van de activiteiten voor het 
jaar 2023.  

2.4.2 Organisatie van 
vrijwillige respijtzorg 

  NPV 2.4 € 11.500 € 276 € 11.776 € 11.500 € 11.500 € 0 € 276   

  SaaM: ZorgMies (Groene 
Hart+ Rotterdam) en VjO 2.4 € 90.000 € 0 € 90.000 € 90.000 € 90.000 € 0 € 0 

de aanbieders van SaaM werken op 
declaratiebasis en kunnen declareren 
tot een (gezamenlijk) maximum 
subsidiebedrag van € 90.000 

2.4.3 Inzet van 
ervaringsdeskundigheid in het 
Sociaal Domein ten behoeve 
van herstel 

  Stichting KernKracht 2.4 € 21.501 € 516 € 25.461 € 25.632 € 25.461 -€ 171 € 0 
Let op: beschikbaar bedrag is inclusief 
dekking van € 3.960 uit 
Ambulantisering GGZ (668100-438003) 

2.4.4 Algemeen toegankelijke 
inloop/dagbesteding   

Koffie Enzo 2.4 

€ 50.000 € 0 € 50.000 

€ 9.000 € 9.000 € 0 

€ 4.250 
voor de algemeen toegankelijke 
inloop/dagbesteding gezamenlijk geldt 
een vast jaarlijks budget van € 50.000 

Parento 2.4 € 12.800 € 6.750 -€ 6.050 
Gemiva 2.4 € 25.120 € 10.000 -€ 15.120 
Beth San 2.4 € 10.000 € 10.000 € 0 
Zevenster 2.4 € 12.070 € 10.000 -€ 2.070 

3.1.4 Buurtbemiddeling (in 
begroting onder Product 2.4)   Stichting Kwadraad 2.4 € 18.469 € 443 € 18.912 € 19.392 € 18.912 -€ 480 € 0  

Subtotaal 2.4 Maatschappelijke ondersteuning   € 220.282 € 1.927 € 225.653 € 245.017 € 221.126 -€ 23.891 € 4.527  
3.1 Sport, Multifunctionele 
accommodaties en Wijk- en 
buurtwerk 

                     

3.1.1 
Binnensportaccommodaties BCF Sportstichting Zuidplas 3.1 € 1.395.966 € 33.503 € 1.429.469 € 1.429.469 € 1.429.469 € 0 € 0 

Beschikbaar/verleend bedrag is 
inclusief € 50.000 extra beschikbaar 
voor Sportstimulering, raadsbesluit 9-
11-2021 

3.1.2 
Buiten(sport)accommodaties   

Diverse buitensport-
verenigingen, scouting e.a. 
met 90%-subsidie-regeling 

3.1     € 25.800 € 25.800 € 25.800 € 0 € 0 
diverse organisaties, zie tekst SJP 
2023-a, dekking vanuit de 
huurinkomsten, grbnr/kstnsrt ….. 

Stichting Beheer Scouting 
Nieuwerkerk 3.1     € 13.048 € 13.048 € 13.048 € 0 € 0 

Tennisvereniging 
Nieuwerkerk 3.1     € 18.000 € 18.000 € 18.000 € 0 € 0 

3.1.3 Multifunctionele 
accommodaties/dorpshuizen BCF Stichting Dorpshuis 

Moerkapelle (Op Moer) 3.3 € 134.061 € 3.217 € 137.278 € 215.115 € 137.278 -€ 77.837 € 0 
NB: aanvraag is incl. begrote gederfde 
inkomsten vanw. leegstand tijdens in 
2023 geplande verbouwing (€ 41.131) 
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § 
verleend 
bedrag 
2022 

prijs-
compen-
satie voor 
2023: 2,4% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2023 

aanvraag 
2023 

verleend 
bedrag 2023 

verschil 
aanvraag en 
te verlenen 
bedrag 

verschil te 
verlenen 
bedrag en 
beschik-baar 
bedrag 2023 

opmerkingen 

BCF Stichting Dorpshuis 
Zevenhuizen (Swanla) 3.3 € 208.565 € 5.006 € 213.571 € 228.570 € 213.571 -€ 14.999 € 0 Nieuwe overeenkomst 2023-2026 

  Stichting tot Instandhouding 
van De Vierkap 3.3 € 4.845 € 116 € 4.961 € 4.961 € 4.961 € 0 € 0 Aanvraag moet formeel nog worden 

gedaan 
Subtotaal 3.1 Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- 
en buurtwerk   € 1.743.437 € 41.842 € 1.842.127 € 1.908.494 € 1.842.127 -€ 92.836 € 0  

3.3 Cultuur en 
Evenementen                      

3.3.1 Muziekonderwijs BCF MOZ-art 3.3 € 211.494 € 5.076 € 216.570 € 223.070 € 216.570 -€ 6.500 € 0   

3.3.2 Bibliotheekwerk BCF Bibliotheek De Groene 
Venen 3.3 € 632.591 € 14.582 € 647.173 € 660.500 € 647.173 -€ 13.327 € 0 

Beschikbaar/verleend bedrag is 
inclusief € 25.000 voor 
VoorleesExpress. Bij uitbetalen 
subsidie dit deel boeken op budget 
OAB! 

3.3.3 Cultuureducatie en -
participatie 

  Stichting Cultureel Netwerk 
Zuidplas (SCNZ) 3.3 € 19.481 € 468 € 19.949 € 19.500 € 19.949 € 449 € 0   

  Stichting Cultuurvijver 3.3 € 22.308 € 535 € 22.843 € 19.697 € 19.697 € 0 € 3.146 

In de begroting is een hoger 
beschikbaar bedrag opgenomen, omdat 
er rekening wordt gehouden met de 
groei van het leerlingenaantal op de 
scholen in Zuidplas en eventuele extra 
activiteiten. Op basis hiervan kan er 
een nabetaling worden gedaan aan de 
Stichting Cultuurvijver.  

3.3.4 Cultuurhistorische 
activiteiten   Historische Vereniging 

Nieuwerkerk aan den IJssel 3.3 € 10.237 € 246 € 10.483 € 12.680 € 10.483 -€ 2.197 € 0   

3.3.5 Evenementen en 
herdenkingen 

  Stichting Evenement  3.3 € 10.413 € 250 

€ 29.926 

€ 10.075 € 10.075 € 0 

€ 645  

  Stichting Oranje 
Zevenhuizen 3.3 € 4.892 € 117 € 4.975 € 4.975 € 0 

  Oranjevereniging 
Moordrecht  3.3 € 4.903 € 118 € 7.500 € 5.009 -€ 2.491 

  Oranjevereniging Oud 
Verlaat 3.3 € 1.000 € 0 € 1.000 € 1.000 € 0 

  Stichting Moerkapels 
Oranje 3.3 € 4.146 € 100 € 5.000 € 4.230 -€ 770 

  Sinterklaasactiviteiten 
Zevenhuizen-Moerkapelle 3.3 € 1.941 € 47 € 2.070 € 1.992 -€ 78 

  Stichting Activiteiten 
Moordrecht 3.3 € 2.000   € 2.000 € 2.000 € 0 

Subtotaal 3.3 Cultuur en Evenementen   € 925.406 € 21.538 € 946.944 € 968.067 € 943.153 -€ 24.914 € 3.791  
totaal instellingssubsidies       € 3.191.393 € 69.627 € 3.321.312 € 3.381.235 € 3.239.076 -€ 142.159 € 82.236   
            
af:            
2.1 Over MEE volgt nog separate besluitvorming door het college, dit overschot moet daarvoor beschikbaar blijven € 53.226  
2.1 Er komt nog aanvullende aanvraag van Kwadraad voor BBK, dit overschot moet daarvoor beschikbaar blijven € 6.502  
2.1 Er komt nog aanvullende aanvraag van Kwadraad voor WTH, dit overschot moet daarvoor beschikbaar blijven € 6.502  
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subcategorie/werksoort BCF instelling(en) § 
verleend 
bedrag 
2022 

prijs-
compen-
satie voor 
2023: 2,4% 

totaal 
beschikbaar 
voor 
subsidie 
2023 

aanvraag 
2023 

verleend 
bedrag 2023 

verschil 
aanvraag en 
te verlenen 
bedrag 

verschil te 
verlenen 
bedrag en 
beschik-baar 
bedrag 2023 

opmerkingen 

2.2 Stichting Vluchtelingenwerk komt uit een SPUK, dit bedrag moet gereserveerd blijven voor Vluchtelingen werk óf terugbetaald € 7.550  
3.3 Stichting Cultuurvijver, bedrag beschikbaar houden i.v.m. groei van het leerlingenaantal op de scholen in Zuidplas en eventuele extra activiteiten € 3.146  
            
saldo instellingssubsidies SJP 2023 na bovengenoemde 'correcties' € 5.310  

            
totaal te verlenen aan BCF-subsidies € 2.764.696    
totaal te verlenen instellingsubsidies zonder BCF € 474.380    



 

 13  

2.3 Instellingssubsidies Sociaal Domein 2023 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Algemeen Sociaal Domein (2.1) 
 
 
Stichting KernKracht 
 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.1.1 Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
2.4.3 Inzet van ervaringsdeskundigheid in het Sociaal Domein ten behoeve van herstel 
 

 
Stichting Kernkracht komt op voor de belangen van cliënten uit de geestelijke gezondheidszorg 
(GGZ), verslavingszorg en de maatschappelijke opvang en dak- en thuislozen binnen de regio 
Midden-Holland. Daarnaast zet KernKracht zich in om de positie van deze doelgroep te 
versterken. Binnen KernKracht werken professionals, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. 
 
KernKracht wordt gefinancierd vanuit verschillende financieringsbronnen: 
• via de centrumgemeente Gouda via de Doeluitkering Maatschappelijke Opvang (DUMO) vanuit het 

ministerie van VWS; 
• via de centrumgemeente Gouda via de regelingen CP-GGZ en ZVP-GGZ; alle gemeenten ontvangen 

hiervoor sinds 2007 middelen, in Midden-Holland hebben de 4 regiogemeenten steeds deze middelen 
overgemaakt naar de gemeente Gouda en de besteding ervan gedelegeerd aan Gouda. 

• via lokale middelen van de gemeenten in Midden-Holland, dit betreft de uitvoering van de 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCo), Ervaringsdeskundigheid en Herstel & Participatie. 

 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning 
Stichting KernKracht biedt Onafhankelijke Cliëntondersteuning (OCo) vanuit het STIP (Steun- en 
InformatiePunt). Het STIP is een onafhankelijke en laagdrempelige voorziening en biedt advies, 
informatie en ondersteuning op de terreinen zorg, wonen en welzijn. Iedereen met psychische en/of 
verslavingsproblemen en ook dak- en thuislozen kunnen er terecht. Naastbetrokkenen en 
hulpverleners kunnen eveneens gebruik maken van de diensten van het STIP. De 
cliëntondersteuning is voornamelijk gericht op de versterking van iemands positie.  
Stichting KernKracht wil het huidige aanbod m.b.t. OCo in 2023 continueren en vraagt hiervoor een 
subsidie aan van € 23.618. In 2022 heeft Kernkracht hiervoor € 22.535 aan subsidie ontvangen. 
 
Ervaringsdeskundigheid 
Ervaringsdeskundigen kunnen een ander verhaal vertellen dan professionals, doordat zij hun eigen 
ervaringen toevoegen. Stichting KernKracht maakt veel gebruik van ervaringsdeskundige 
professionals en vrijwilligers. Er wordt subsidie aangevraagd om hen te trainen en om de 
ervaringsdeskundigheid uit te dragen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren op scholen, bij gemeenten, bij 
maatschappelijke organisaties of voorlichtingsbijeenkomsten.  
In 2022 heeft KernKracht € 7.191 ontvangen voor Ervaringsdeskundigheid. De totale aanvraag voor 
2023 bedraagt € 7.335. 
 
Herstel & Participatie 
Het project Herstel & Participatie is een samenwerkingsproject van Kwintes, Parnassiagroep (Brijder, 
IPsy, Palieren REAKT), GGZ Rivierduinen, Leger des Heils en KernKracht. Het project is regionaal 
(Midden-Holland) en heeft als doel om herstelactiviteiten toegankelijk te maken voor alle mensen met 
een psychische kwetsbaarheid en bij voorkeur zo dicht mogelijk in de buurt. Onder 
Herstel&Participatie vallen verschillende deelprojecten, zoals krachtgroepen, ervaringscoaches en 
maatjesproject. 
Vanaf 2021 wordt dit lokaal gesubsidieerd in plaats van regionaal. In 2022 heeft KernKracht 
€ 13.806 ontvangen voor Herstel & Participatie. De totale aanvraag voor 2023 bedraagt € 14.337. 
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Daarnaast wordt 16 uur voor maatjesproject (totaal 24 uur) voor een bedrag van € 3.960 
aangevraagd, om tegemoet tekomen aan de wachtlijst bij Herstel & Participatie. 
 
Beoordeling 
• De activiteit Onafhankelijke Cliëntondersteuning waarvoor KernKracht een subsidieaanvraag 2023 

heeft ingediend, voldoet aan de bepalingen voor onafhankelijke cliëntondersteuning (2.1.1). 
Het beschikbare subsidiebedrag voor 2023 bedraagt 23.076. Dit is de maximale subsidie. 

• De activiteit Ervaringsdeskundigheid betreft in feite een activiteit die past binnen paragraaf 2.4.3 van 
de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein (activiteitensubsidie voor 
voorlichting doelgroepen). Omdat met KernKracht echter al een overeenkomst voor een 
instellingssubsidie is afgesloten, wordt de subsidie voor dit onderdeel meegenomen in het totaal van 
de instellingssubsidie. 
Ervaringsdeskundigheid: verleende subsidiebedrag in 2022 was € 7.191. Voor 2023 wordt een bedrag 
aangevraagd van € 7.335. 

• De activiteiten ten aanzien van Herstel & Participatie pasen binnen paragraaf 2.4.3 van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein (activiteitensubsidie voor 
voorlichting doelgroepen). Omdat met KernKracht echter al een overeenkomst voor een 
instellingssubsidie is afgesloten, wordt de subsidie voor dit onderdeel meegenomen in het totaal van 
de instellingssubsidie.passen binnen artikel 1.2 lid 2 van de subsidieovereenkomst met KernKracht 
opgenomen: 
"De gemeente vindt het vanuit haar beleid van belang KernKracht te subsidiëren. Met haar activiteiten 
draagt KernKracht bij aan maatschappelijke effecten op het gebied van Maatschappelijke 
Ondersteuning en Gezondheidszorg. Tevens sluit dit aan bij bouwstenen 1, 2 en 8 van het Plan van 
aanpak Personen met verward gedrag". 
 
Het verleende subsidiebedrag voor Herstel & Participatie was in 2022 € 13.806. Voor 2023 wordt een 
bedrag aangevraagd van € 14.337.  
Voor de projecten Ervaringsdeskundigheid en Herste&Participatie is in totaal € 21.501 beschikbaar in 
2023. Daarnaast wordt incidenteel € 3.960 aangevraagd om de wachtlijst weg te werken bij Herstel & 
Participatie. Deze wordt incidenteel toegekend. 

 
Advies 
Stichting KernKracht voor 2023 een instellingssubsidie van in totaal € 48.537 te verlenen voor: 
• het uitvoeren van onafhankelijke cliëntondersteuning in de gemeente Zuidplas (€ 23.076) 
• voor de projecten Herstel & Participatie en Ervaringsdeskundigheid (€ 21.501). 
• Voor het wegwerken van de wachtlijst bij Herstel & Participatie wordt incidenteel € 3.960 toegekend. 
 
 
Stichting Kwadraad 
 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.1.2 BBK (Crisisdienst en Jeugd) 
2.1.3 WTH (Maatschappelijke begeleiding bij opleggen tijdelijk huisverbod) 
 

 
Kwadraad verleent maatschappelijke dienstverlening aan inwoners van de gemeente Zuidplas. De 
maatschappelijke vraagstukken zien toe op inclusie, participatie, stress, scheiden, vergrijzing, 
armoede en eenzaamheid. De gemeente neemt sinds april 2021 de Bereikbaarheid Buiten 
Kantoortijden (BBK) en de uitvoer Wet Tijdelijk Huisverbod rechtstreeks af van Kwadraad. Voorheen 
verliep deze financiering middels het Sociaal Team 0-100. Het meewegen wordt bovenregionaal 
bekostigd via Gouda.  
 
Bereikbaarheid Buiten Kantoortijden (BBK) 
Vanuit de BBK, dit is de crisisdienst, vindt er directe interventie plaats bij crisissituaties. Met de BBK 
is een 24-uurs hulpverlening gewaarborgd. De BBK is beschikbaar voor alle inwoners van de 
gemeente Zuidplas en voor de Hulp Officier van Justitie indien er een weging in het kader van een 
tijdelijk huisverbod gedaan moet worden. Voor het meewegen gaat Kwadraad mee naar het 
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politiebureau om in samenspraak met de HOvJ een advies tot wel/niet uithuisplaatsing aan de 
burgemeester. De burgemeester is bevoegd tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod. De meest 
voorkomende hulpvragen zijn huiselijk geweld, gezinsconflicten, problematiek gekoppeld aan de Wet 
Tijdelijk Huisverbod en psychosociale problematiek. De BBK neemt de melding aan en leggen het 
eerste contact en zonodig in afstemming met ketenpartners, zoals het CIT, de GGZ en/ de politie.  
De totale aanvraag voor de BBK is € 6.416.  
 
Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH) 
In samenwerking met de ketenpartners, Veilig Thuis, Reclassering, Crisis Interventie Team (CIT), 
Vrouwenopvang en de Waag, heeft Kwadraad heeft de taak om naar aanleiding van een opgelegd 
tijdelijk huisverbod de thuisblijver te ondersteunen tijdens de eerste 10 dagen van een opgelegd 
huisverbod of bij een verlenging (maximaal 18 dagen) van het tijdelijk huisverbod. Kwadraad richt 
zich op het doel om samen met de thuisblijver en uithuisgeplaatste te komen tot een adequaat 
veiligheidsplan en deze te waarborgen bij de hulpverlening.  
De totale aanvraag voor de WTH is € 6.416.  
 
Pilot huisverbodenpoule 
Kwadraad werkt met een huisverbodenpoule. De huisverbodenpoule kan opgeroepen worden voor 
het meewegen van een tijdelijk huisverbod. Dit betekent dat Kwadraad betrokken is bij de advisering 
voor de oplegging van een tijdelijk huisverbod aan de burgemeester. (De burgemeester is bevoegd 
tot oplegging van een tijdelijk huisverbod). Daarnaast informeert Kwadraad de uithuisgeplaatste en de 
thuisblijver over de procedure van een tijdelijk huisverbod, de rechten en de plichten en neemt de 
huisverbodenpoule de uitvoering van het huisverbod op zich. Nadat een tijdelijk huisverbod is 
afgerond en de vervolghulpverlening noodzakelijk blijkt wordt de casus overgedragen naar de 
netwerkpartners in het lokale veld. Het komt voor dat een overdracht niet direct kan plaatstinden en 
de client op een wachtlijst terecht komt. Het wachten op vervolghulpverlening vertraagd het proces 
van het toewerken naar een veilige omgeving. Over de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 
voert Kwadraad een pilot uit. Waarbij de huisverbodenpoule ook na de feitelijke afronding van het 
tijdelijk huisverbod langer betrokken blijft bij de client. Tot 1 januari werkt Kwadraad aan het 
voorbereiden en het uitwerken van de pilot. De benodigde middelen om deze pilot te bekostigen zijn 
derhalve nog niet in beeld en niet verwerkt in de huidige subsidieaanvraag 2023. Zodra de pilot 
volledig is uitgewerkt zal Kwadraad een aanvullende subsidieaanvraag indienen.  
 
Beoordeling 
De activiteit BBK waarvoor Kwadaad een subsidieaanvraag 2023 heeft ingediend, voldoet aan de 
Algemene Subsidieverordening 2016 en artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de Uitvoerinsregeling Subsidies 
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022.  
De activiteit WTH waarvoor Kwadraad een subsidieaanvraag 2023 heeft ingediend, voldoet eveneens 
aan de Algemene Subsidieverordening 2016 en artikel 2.1.2 en 2.1.3 van de Uitvoerinsregeling 
Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022. 
Het maximale beschikbare budget voor de uitvoering van de BBK en WTH is samen € 25.836.  
 
Advies  
Stichting Kwadraad voor 2023 een instellingsubsidie te verlenen van € 12.832 voor uitvoering van de 
BBK/ crisisdienst Jeugd en WMO en de WTH. Dit bedrag is in conform de aanvraag. In 2023 volgt er 
een aanvullende subsidieaanvraag wanneer de kosten voor de pilot huisverbodenpoule in beeld zijn 
(zie ‘Pilot huisverbodenpoule’).  
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INSTELLINGSSUBSIDIES Werk & inkomen en inburgering (2.2) 
 
 
What's Nekzt Jongerencoaching 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.2.2 - Coachingsaanbod voor jongeren t.a.v. aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt 
 

 
Aanvraag 
What’s Nekzt Jongerencoaching is sinds december 2018 actief in Zuidplas. Voor 2023 heeft What’s Nekzt 
Jongerencoaching een nieuwe aanvraag ingediend. Deze aanvraag is gebaseerd op overleg in 2022 over 
een inspanningsgerichte bekostiging binnen het beschikbare subsidiebedrag.  
De jongerencoach van What’s Nekzt wordt ingezet voor jongeren (16-27 jaar) die niet naar school gaan of 
dreigen uit te vallen en geen betaalde baan hebben. Deze doelgroep heeft vaker te maken met hoge 
zorgkosten en schulden. De jongerencoach draagt daarmee bij aan het vergroten van participatie en 
zelfredzaamheid van jongeren. Deze vorm van ondersteuning sluit aan bij het Actieplan 'Op weg naar 
werk' van de gemeente Zuidplas. 
Toeleiding van jongeren naar de coach verloopt via de kwalificatieplichtambtenaar. Daarnaast legt de 
jongerencoach de verbinding met Stichting ZO! en andere relevante ketenpartners. In overleg wordt de 
jongerencoach ingezet voor preventieve en/of voorlichtende activiteiten wanneer het aantal te begeleiden 
individuele jongeren daar ruimte voor laat.  
De jongerencoach van What’s Nekzt opereert vanuit de locatie van het CJG in Nieuwerkerk aan den 
IJssel. Verrekening van gemaakte kosten vindt plaats per jongere en middels een vooraf afgesproken 
tarief tot een maximum van € 24.400 (zie onder 'beoordeling).  
 
Beoordeling 
Het maximaal beschikbare/aan te vragen bedrag voor 2023 is € 24.400. 
Het maximaal aantal individueel begeleide jongeren is dan 15.   
 
Advies 
Voor de subsidiëring van What’s Nekzt Jongerencoaching voor 2023 een subsidiebedrag beschikbaar 
te houden van maximaal € 24.400 (inclusief reiskosten die apart gefactureerd zullen worden); 
Dit is conform de subsidieovereenkomst voor de periode 2021-2024 die in december 2020 is 
afgesloten met What’s Nekzt. 
 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Jeugd (2.3) 
 
 
MEE Midden-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.1 Preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 
 

 
Zie Bestuurlijk SJP-SMD 2023 
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'.  
Omdat met MEE in 2023 een BCF-subsidieovereenkomst wordt afgesloten voor het leveren van 
Onafhankelijke Cliëntondersteuning, worden de jeugdactiviteiten van MEE meegenomen binnen de 
BCF-overeenkomst en behandeld in het Bestuurlijk Subsidiejaarprogramma 2023. 
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Stichting Halt 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.1 Preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 
 

 
Aanvraag 
Stichting Halt verzorgt jaarlijks in Zuidplas een aantal activiteiten die bijdragen aan het voorkomen en 
bestrijden van jeugdcriminaliteit en -overlast. De werkzaamheden liggen op het gebied van 
voorlichting (onder andere ‘invloed van de groep’, ‘online veiligheid’ en vuurwerkvoorlichting), advies 
en ondersteuning/netwerkparticipatie, signalering en gedragsinterventie op scholen. 
 
Beoordeling 
De activiteiten waarvoor Halt subsidie aanvraagt voldoen aan de bepalingen voor activiteiten 
specifiek gericht op kwetsbare jeugd/jongeren (2.3.1).  
In de gemeentebegroting 2023 is voor HALT een subsidiebedrag in 2023 beschikbaar van 
 € 14.013.  
 
Advies 
Het advies is om Halt in overeenstemming met hun aanvraag een instellingssubsidie te verlenen van 
in totaal € 13.839 voor het uitvoeren van 153 uur dienstverlening.  
 
 
Stichting Humanitas (Home-start) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.1 Preventieve activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren 
 

 
Aanvraag  
Stichting Humanitas levert sinds 2021 zorg aan gezinnen en jeugdigen in Zuidplas, op een 
laagdrempelige manier, onder de noemer 'Home-Start Zuidplas'. Home-Start is een programma 
waarbinnen vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap bieden aan gezinnen met 
opgroeiende kinderen, om zo op een preventieve wijzen ernstigere problematiek bij jongeren en het 
gezin tegen te gaan. 
Voor de voortzetting van Home-Start in de gemeente Zuidplas in 2023 doet de Stichting Humanitas 
een aanvraag van € 37.888, voor de ondersteuning van 15 tot 20 gezinnen met kinderen in de leeftijd 
0 tot 14 jaar. Hiernaast zet de stichting in op koppeling met de keten en bekendmaking van de 
geboden hulpverlening. 
 
Beoordeling  
De activiteiten waarvoor Humanitas subsidie aanvraagt, voldoen aan de bepalingen voor activiteiten 
specifiek gericht op algemene (preventieve) activiteiten gericht op (kwetsbare) jeugd en jongeren.  
NB: Vooralsnog wordt Home-Start als pilot gefinancierd, vanuit het Transformatiebudget Sociaal 

Domein. Indien het college in de toekomst besluit Home-Start structureel voort te zetten, zal 
binnen de gemeentebegroting structureel budget moeten worden vrijgemaakt. 

In 2022 is aan de Stichting Humanitas € 36.964 verleend voor Home-Start. Bij reguliere 
instellingssubsidies wordt voor 2023 met een prijscompensatie van 2,4% gerekend, dat zou voor 
Home-Start een bedrag betekenen van € 887. Hiermee komt het beschikbare bedrag voor 2023 
volgens de reguliere berekeningssystematiek op € 37.851. Dit is € 37 minder dan het door de 
stichting aangevraagde bedrag. 
 
Advies 
Stichting Humanitas een subsidie te verlenen van € 37.888 conform het door hen aangevraagde 
bedrag. 
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2.4 INSTELLINGSSUBSIDIES Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid 
 
 
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding (IDb) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.1 Discriminatie-meldpunt 
 

 
Aanvraag 2023 
Sinds 2021 is de subsidie aan Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding meegenomen in de cyclus 
van het subsidiejaarprogramma. De aanvraag voor 2023 is nog niet binnen, maar wordt z.s.m. 
verwacht.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding passen binnen de bepalingen 2.4.1. 
Al sinds 2017 heeft de gemeente Zuidplas de uitvoering van de taken, die in het kader van de Wet 
Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen moeten worden uitgevoerd, toevertrouwd aan de 
Stichting Inclusie en Discriminatiebestrijding. De ervaringen met deze stichting zijn positief en het 
meldpunt begint steeds bekender te worden in Zuidplas. Daarnaast wordt er door de stichting veel 
samengewerkt met onze lokale organisaties. Ieder jaar bepalen we in overleg waar de focus van dat 
jaar op gaat liggen, bijvoorbeeld de doelgroep LHBTI+ of mensen met een licht verstandelijke 
beperking. 
 
Advies 
Wanneer de aanvraag voor 2023 binnen is gekomen in gesprek te gaan met de Stichting Inclusie en 
Discriminatiebestrijding over het flankerend aanbod (wettelijke taken staan vast) en de focus van de 
activiteiten voor het jaar 2023. We kennen hiervoor een subsidie toe van maximaal € 29.503, 
gebaseerd op het bedrag voor 2022 incl. prijscompensatie. 
 
 
Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.2 Organisatie van vrijwillige respijtzorg 
 

 
Aanvraag 
De Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), afdeling Zuidplas organiseert in de gemeente Zuidplas al 
vele jaren Vrijwillige Thuishulp en één of meerdere themabijeenkomsten. 
Bij de 'Vrijwillige Thuishulp' ondersteunen vrijwilligers mantelzorgers, door aanvullende of respijtzorg 
te leveren bij iemand die zorg behoeft. Hiervoor heeft de NPV 116 vrijwilligers en 9 coördinatoren 
(jaarverslag 2021).  
Met de NPV is in 2021 een nieuwe subsidie-overeenkomst 2022-2025 afgesloten. Op basis van deze 
overeenkomst dient de NPV wel jaarlijks een aanvraag met begroting in.  
• De begrote kosten voor het onderdeel Vrijwillige Thuiszorg bedragen voor 2023 € 9.050. 

Verder begroot de NPV een bedrag van € 4.400 aan algemene bestuurskosten, PR en het 
organiseren van een aantal thema-avonden. Deze themabijeenkomsten zijn bedoeld om informatie te 
geven over zorg en welzijn en daarmee ook om mantelzorgers (en zorgbehoevenden) informatie en 
steun te geven en hen lotgenotencontact te bieden. De bijeenkomsten vinden beurtelings plaats in de 
verschillende dorpen van de gemeente Zuidplas. 

• De NPV begroot aan eigen inkomsten € 1.950 (retributies, giften-collecten-rente). Daarnaast vraagt de 
NPV een subsidiebedrag aan van € 11.500. Hiermee heeft de NPV een sluitende begroting voor 
2023. 
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Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.2 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal Domein. 
Het verleende subsidiebedrag in 2022 is € 11.500. De aanvraag voor 2023 is gelijk aan 2022.  
 
Advies 
De NPV, afdeling Zuidplas voor 2023 een instellingssubsidie van in totaal € 11.500, conform het 
aangevraagde bedrag, te verlenen voor het uitvoeren van: 
a. Vrijwillige Thuishulp; 
b. het organiseren van een (aantal) themabijeenkomst(en). 
 
 
Stichting KernKracht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.3 inzet van ervaringsdeskundigheid in het Sociaal Domein ten behoeve van herstel 
 

 
Zie tekst m.b.t. Stichting KernKracht in paragraaf 2.1.  
 
 
Koffie Enzo - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.4 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 
 

 
Aanvraag 
De doelstelling van Inloophuis Koffie Enzo is inwoners (en eventueel organisaties) binnen de 
gemeente Zuidplas aan elkaar te verbinden en zo een bijdrage te leveren aan het vergroten van 
zelfredzaamheid en betrokkenheid van burgers bij de samenleving. Het inloophuis van Koffie Enzo 
staat in Nieuwerkerk aan den IJssel (Kerklaan 53). Met de doelstelling en activiteiten voldoet Koffie 
Enzo aan de in paragraaf 2.4.4, artikel 3 beschreven criteria. Koffie Enzo werkt daarnaast samen met 
diverse partijen zoals onder andere Parento, SAZ-Repaircafé, de Kledingbank Rotterdam, het CJG, 
de lokale kerken, VluchtelingenWerk en het VIP. 
Koffie Enzo gaat voor 2023 uit van gemiddeld 40 inwoners per week. Met dit bezoekersaantal is de 
maximaal te verlenen subsidie € 10.0004. Koffie Enzo begroot zelf € 9.000 subsidie voor 2023.  
 
Advies 
Koffie Enzo voor 2023 een subsidie van € 9.000 te verlenen, conform het door henzelf begrote/ 
aangevraagde subsidiebedrag.  
 
 
Parento 'Gewoon Dichtbij' - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.4 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 
 

 
 

 
4  Conform artikel 4 van paragraaf 2.4.4 wordt gerekend met een subsidie van € 375 x 'gemiddeld wekelijks 

aantal deelnemers', met een maximum van € 10.000 subsidie per jaar. 
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Aanvraag 
De inloopactiviteiten van Parento onder de naam ‘Gewoon Dichtbij’ vinden al enkele jaren plaats in 
Nieuwerkerk aan den IJssel (2023: minimaal 1 dagdeel per week). Met ingang van oktober 2021 is 
Parento deze inloop ook in Zevenhuizen gestart (2023: minimaal 1 dagdeel per 2 weken). 
In totaal is het doel om 80x per jaar inloop te organiseren in Zuidplas, voor 12 deelnemers per keer. 
De doelstelling van ‘Gewoon Dichtbij’ is om een gezellig plek te creëren voor kwetsbare inwoners, 
licht dementerenden en/of inwoners met andere lichte beperkingen ongeacht leeftijd of ziektebeeld en 
hun mantelzorgers. Hierbij is aandacht voor persoonlijke wensen en het bestrijden van eenzaamheid. 
Met de doelstelling en activiteiten voldoet Parento met haar inloopactiviteiten ‘Gewoon Dichtbij’ aan 
de in artikel 3 van paragraaf 2.4.4 beschreven criteria. Voor de inloopactiviteiten werkt Parento 
samen met diverse partijen waaronder Koffie Enzo (met wie de inlooplocatie wordt gedeeld), lokale 
en regionale zorgpartijen, netwerken voor dementie, valpreventie, en activiteiten in de buurt.  
Parento gaat voor 2023 uit van gemiddeld 12 inlopers per dagdeel voor gemiddeld 1½ dagdeel per 
week = 18 bezoekers/week. Op basis hiervan komt Parento in aanmerking voor een subsidie van  
18 x € 375 = € 6.750. NB: Parento begroot zelf een subsidie van € 12.800.  
 
Advies 
Parento voor 2023 een subsidie van € 6.750 te verlenen, conform de bepalingen van artikel 3 van 
paragraaf 2.4.4 
 
 
Gemiva/Wijkservicecentrum De Kroon - Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.4 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 
 

 
Aanvraag 
Gemiva organiseert 5 dagen per week inloopactiviteiten in Moordrecht. Met deze activiteiten draagt 
Gemiva bij aan langer thuis wonen, een kleiner beroep op formele zorg en het bestrijden van 
eenzaamheid. Vanaf begin januari 2018 vinden deze activiteiten plaats in het voormalig zorgcentrum 
'Moerdregt', onder de naam 'Wijkservicecentrum De Kroon' (hiervoor is Gemiva een vijfjarig 
huurcontract aangegaan met Zorgpartners Midden-Holland, de eigenaar van het gebouw). Dit is een 
meer centrale locatie waardoor de activiteiten beter (fysiek) toegankelijk zijn. 
Met de doelstelling en activiteiten voldoet Gemiva aan de in paragraaf 2.4.4, artikel 3 beschreven 
criteria. 
Gemiva vraagt voor 2023 een subsidie aan van € 25.120. 
Aan de inloopactiviteiten nemen per dag gemiddeld 13 inwoners deel, daarmee komt het 
deelnemersaantal per week op 65. Op basis van deze aantallen komt Gemiva in aanmerking voor de 
maximale subsidie van € 10.000.  
 
Advies 
Gemiva voor de inloopactiviteiten in Wijkservicecentrum De Kroon voor 2023 een subsidie van 
€ 10.000 te verlenen, conform de bepalingen voor het maximumbedrag.  
 
 
Stichting Cedrah/Beth San - Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.4 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 
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Aanvraag 
Stichting Cedrah organiseert 10 dagdelen per week inloopactiviteiten in Zorgcentrum Beth San in 
Moerkapelle, gericht op langer thuis blijven wonen, het verkleinen van het beroep op formele zorg en 
het bestrijden van eenzaamheid.  
Beth San past het activiteitenaanbod regelmatig aan aan de actuele behoefte. 
In 2023 wil Beth San meer gaan samenwerken met Dorpshuis Op Moer, een samenwerking die al is 
gestart in de coronatijd. Hiermee hoopt Beth San ook de wat meer 'zorgmijdende' ouderen uit 
Moerkapelle te bereiken, die wel in Op Moer komen, maar de stap naar Beth San (nog) te groot 
vinden.  
Door de coronacrisis heeft Beth San ervaren dat de bewoners van de aanleunwoningen van de Wilde 
Veenen behoefte hebben aan meer activiteiten die hen een dag- en weekstructuur geven. Daarom wil 
Beth San in het jaar 2023 meer gaan betekenen voor deze doelgroep en hen 2x per week een vaste 
activiteit aanbieden. Wanneer duidelijk wordt dat deze bewoners veelvuldig aansluiten bij de 
aangeboden activiteiten, bekijkt Beth San of de mogelijkheid er is om dit aanbod uit te breiden. 
Met de doelstelling en activiteiten voldoet Beth San aan de in paragraaf 2.4.4, artikel 3 beschreven 
criteria. 
Voor 2023 vraagt Beth San een subsidie van € 10.000, op basis van een geschat bezoekersaantal 
van 31 unieke bezoekers per week à € 375.  
 
Advies 
Cedrah voor 2023 een subsidie van € 10.000 te verlenen voor de inloopactiviteiten in Beth San, 
conform de geldende bepalingen. 
 
 
Zevenster 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.4 algemeen toegankelijke inloop/dagbesteding 
 

 
Aanvraag  
Het inloophuis in ‘De Zevenster’ is onderdeel van Centrum voor Ouderenzorg ‘De Zevenster’, sinds 
2021 onderdeel van de WelThuis (wat weer onderdeel is van de Fundis Holding). 
Inloophuis De Zevenster draagt bij aan het bevorderen van de zelfstandigheid, zelfredzaamheid en 
eigen kracht van kwetsbare en eenzame mensen, vooral ouderen. Inloophuis De Zevenster biedt 
mensen de mogelijkheid om te ontmoeten, activiteiten te ondernemen en informatie op te doen. Met 
de doelstelling en activiteiten voldoet De Zevenster aan de in paragraaf 2.4.4, artikel 3 beschreven 
criteria. 
De Zevenster vraagt voor 2023 een subsidie aan van € 12.070,43 (dit is het verschil tussen de 
begrote kosten van de activiteit en de begrote eigen bijdragen aan de activiteiten). 
De inloopvoorziening van de Zevenster is vijf dagdelen per week open en biedt in totaal 51 
deelnemersplaatsen. Op basis van deze informatie komt De Zevenster in aanmerking voor de 
maximale subsidie van € 10.000.  
 
Advies 
De Zevenster voor 2023 een subsidie van € 10.000 te verlenen, conform de bepalingen voor het 
maximumbedrag. 
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2.4 Instellingssubsidies Maatschappelijk Domein 2023 
 
 
INSTELLINGSSUBSIDIES Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- & buurtwerk (3.1) 
 
Diverse sportverenigingen Zuidplas 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.2 Buiten(sport)- en maatschappelijke accommodaties 
 

 
Aanvraag/aanleiding 
Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kostprijsdekkende huur en erfpacht voor 
gemeentelijke velden en gronden voor 90% te subsidiëren (R19.000103). 
De kostprijsdekkende tarieven en de betreffende subsidies treden in werking wanneer een vereniging 
een huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaat. Er zijn verschillende overeenkomsten 
afgesloten, echter de tarieven voor 2023 zijn nog onbekend. Voor 2023 zijn daarom indicatieve 
bedragen opgenomen, gebaseerd op de tarieven uit 2022. 
 
Beoordeling 
Subsidieaanvragen kunnen pas in de loop van 2023 worden ingediend, zodra de tarieven zijn 
vastgesteld. Vervolgens kan de maximale subsidie van 90% worden vastgesteld. 
Op basis van de bestaande contracten zijn de volgende aanvragen te verwachten in 2023: 
 

naam organisatie te verwachten 
subsidieaanvraag 2023 

Jeu de Boulesclub Nieuwerkerk aan den IJssel € 8.000 
Clubgebouw VV Nieuwerkerk aan den IJssel € 3.000 
Tennisvereniging Zevenhuizen € 2.300 
Clubgebouw Scouting/duiven Moordrecht € 6.500 
Clubgebouw VV Moordrecht € 4.000 
Clubgebouw tennisvereniging Moerkapelle € 2.000 
totaal € 25.800 

 
Advies 
• Voor bovengenoemde sportverenigingen een subsidiebedrag te reserveren van € 25.800, zijnde 90% 

van het door hen te betalen erfpachtcanon.  
• De uiteindelijk te verlenen subsidie 2023 te bepalen n.a.v. het nog vast te stellen tarief voor 2023. 
 
 
Stichting Beheer Scouting Nieuwerkerk 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.2 Buiten(sport)- en maatschappelijke accommodaties 
 

 
Aanvraag/aanleiding 
Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kostprijsdekkende huur en erfpacht voor 
gemeentelijke velden en gronden voor 90% te subsidiëren (R19.000103). 
De kostprijsdekkende tarieven en de betreffende subsidies treden pas in werking wanneer een 
vereniging een nieuwe huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaat. Voor Scouting 
Nieuwerkerk is dat voor 2023 mogelijk het geval. Hun 30-jarige erfpachtovereenkomst loopt af en zij 
dienen een nieuwe overeenkomst aan te gaan. 
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Beoordeling 
Het totale erfpachtbedrag voor scouting Nieuwerkerk bedraagt € 14.498. Scouting Nieuwerkerk moet 
dit volledige bedrag voldoen aan de gemeente. Naar aanleiding van het raadsbesluit hebben zij recht 
op 90% subsidie van het totale erfpachtbedrag. De subsidie voor scouting Nieuwerkerk betreft dan 
een bedrag van € 13.048. 
De gesprekken met Scouting Nieuwerkerk over de nieuwe erfpachtovereenkomst lopen nog. Zij zien 
graag een 5-jarige overgangstermijn van hun huidige erfpachttarief naar het nieuwe erfpachttarief. Dit 
kan consequenties hebben voor het totale erfpachtbedrag en het daarmee samenhangende 
subsidiebedrag voor de komende jaren. 
 
Advies 
• Voor Scouting Nieuwerkerk een subsidiebedrag te reserveren van € 13.048, zijnde 90% van het door 

hen te betalen erfpachtcanon.  
• De uiteindelijk te verlenen subsidie 2023 te bepalen n.a.v. de lopende gesprekken over de eventuele 

overgangstermijn. 
 
 
Tennisvereniging Nieuwerkerk 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.2 Buiten(sport)- en maatschappelijke accommodaties 
 

 
Aanvraag/aanleiding 
Op 26 november 2019 heeft de gemeenteraad besloten om kostprijsdekkende huur en erfpacht voor 
gemeentelijke velden en gronden voor 90% te subsidiëren (R19.000103). 
De kostprijsdekkende tarieven en de betreffende subsidies treden pas in werken wanneer een 
vereniging een nieuwe huur- of erfpachtovereenkomst met de gemeente aangaat. De 
tennisvereniging heeft inmiddels een nieuwe overeenkomst afgesloten tegen een kostendekkend 
tarief.  
 
Beoordeling 
Het totale erfpachtbedrag voor Tennisvereniging Nieuwerkerk bedraagt na vaststelling naar 
verwachting € 20.000. De vereniging moet dit volledige bedrag voldoen aan de gemeente. Naar 
aanleiding van het raadsbesluit hebben zij recht op 90% subsidie van het totale erfpachtbedrag. De 
subsidie betreft dan een bedrag van € 18.000. 
 
Advies 
• Voor Tennisvereniging Nieuwerkerk een subsidiebedrag te reserveren van € 18.000, zijnde 90% van 

het door hen te betalen erfpachtcanon.  
• De uiteindelijk te verlenen subsidie 2023 te bepalen n.a.v. het nog vast te stellen tarief voor 2023. 
 
 
Stichting tot instandhouding van De Vierkap in Oud Verlaat 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.4 Multifunctionele accommodaties/dorpshuizen 
 

 
Aanvraag 
De Stichting tot instandhouding van De Vierkap vraagt een instellingssubsidie te verlenen. De 
stichting is exploitant van het gemeentelijke dorpshuis De Vierkap in Oud Verlaat. De stichting slaagt 
er met vrijwilligers al vele jaren in om De Vierkap als ontmoetingsplaats voor Oud-Verlaat te 
exploiteren. 
Gevraagd is een subsidiebedrag van € 4.961 (de formele aanvraag moet nog worden gedaan, MK). 
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Beoordeling 
De activiteiten waarvoor de Stichting tot instandhouding van De Vierkap een subsidieaanvraag 2023 
heeft ingediend, voldoen aan de bepalingen voor multifunctionele accommodaties/dorpshuizen (2.1.5) 
 
Advies 
De Stichting De Vierkap voor 2023 een subsidie te verlenen van € 4.961 voor het uitvoeren van de 
activiteiten en leveren van de prestaties zoals opgenomen in het jaarverslag en bijbehorende 
jaarrekening. Dit bedrag is conform het aangevraagde bedrag en het beschikbare bedrag in de 
gemeentebegroting. 
 
 
Kwadraad Buurtbemiddeling 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.4 Buurtbemiddeling 
 

 
Aanvraag 
Buurtbemiddeling is advies en/of bemiddeling bij burenoverlast door getrainde vrijwilligers o.l.v. een 
coördinator. Landelijk vindt het plaats in 302 gemeenten, 86% van de Nederlandse gemeenten hebben 
daarmee Buurtbemiddeling. 
Overal wordt dezelfde werkwijze gehanteerd, hierop is toezicht door het CVV (Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid). 
In de regio Midden-Holland voert Kwadraad Buurtbemiddeling uit in alle gemeenten (Gouda, 
Krimpenerwaard, Zuidplas, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen). In totaal biedt Kwadraad in 15 
gemeenten Buurtbemiddeling aan. 
• Doelen/maatschappelijke effecten van Buurtbemiddeling zijn: 

- Bevorderen leefbaarheid, veiligheid en sociale cohesie in straten en buurten; 
- Verminderen woonoverlast en voorkomen escalatie: 
o Herstellen of op gang brengen onderlinge communicatie; 
o Bevorderen wederzijds begrip tussen buren; 
o Bevorderen zelfredzaamheid en het oplossend vermogen. 

• Zogenaamde 'Gouden Regels' van Buurtbemiddeling zijn (bron: CCV): 
- deelname is gratis (en dus laagdrempelig); 
- buren zijn zelf verantwoordelijk voor conflict; 
- een snelle, vroegtijdige aanpak voorkomt escalatie; 
- een zelfbedachte oplossing werkt beter dan een opgelegde; 
- bemiddelaars zijn onpartijdig en neutraal; 
- bemiddeling geschiedt op basis van vertrouwelijkheid en vrijwilligheid. 

 
Buurtbemiddeling bestaat uit de volgende stappen: 
1. melding (door bijvoorbeeld één van de partijen zelf, maar ook wel door verwijzers als derde 

buurtbewoners, wijkagent, Sociaal Team e.d.) 
2. intake (altijd door de coördinator: beoordelen of zaak geschikt is voor buurtbemiddeling 
3. selectie van bemiddelaars door coördinator 
4. gesprek met partij 1 (door bemiddelaar a) 
5. gesprek met partij 2 (door bemiddelaar a) 
6. bemiddelingsgesprek (door bemiddelaar a + b) 
7. intentieverklaring van buren (opgesteld door buren onder leiding van bemiddelaars) 
8. nazorg (door coördinator) 
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In Zuidplas zijn er 8 getrainde bemiddelaars. Dit zijn vrijwilligers. De bemiddelaars komen eens in de 
6 weken bij elkaar (intervisie). Er is voor Zuidplas één professionele coördinator, die ook voor andere 
gemeenten in de regio werkt. Voor Zuidplas is formeel 0,3 fte (11 uur/week) voor coördinatie 
beschikbaar (in de praktijk worden er meer uren aan besteed). 
 
De resultaten van Buurtbemiddeling in Zuidplas waren de laatste jaren als volgt: 

 
Voor de jaren 2021 tot en met 2024 is er een nieuwe subsidieovereenkomst voor Buurtbemiddeling 
afgesloten tussen de gemeente Zuidplas en Kwadraad. In die overeenkomst is voor 2021 een jaarlijks 
subsidiebedrag overeengekomen van € 18.469. 
Voor 2022 is (ook) aan Kwadraad geen prijscompensatie verleend. Kwadraad heeft op 1 juni 2022 
een brief aan de gemeente Zuidplas verstuurd waarin werd gevraagd om de vergoeding van de 
verhoging van de loongebonden component (1,13%, € 188), waarmee de subsidie voor 2022 op 
€ 18.657 zou komen. 
Voor 2023 is vanuit de gemeente Zuidplas het verlenen van prijscompensatie weer mogelijk (2,4%, 
€ 443). Hiermee is er voor 2023 voor Buurtbemiddeling een subsidiebedrag beschikbaar van 
€ 18.912.  
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.1.4 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022. 
 
Advies 
• Kwadraad voor 2023 een instellingssubsidie van € 18.912 verlenen, conform het beschikbare bedrag, 

voor het uitvoeren van Buurtbemiddeling in de gemeente Zuidplas. 
• de gevraagde vergoeding van de loongebonden compenent over 2022 (€ 188) niet te verlenen/na te 

betalen (en dit ook zo aan te geven in de beschikking waarmee de subsidie Buurtbemiddeling 2022 
aan Kwadraad wordt vastgesteld). 

  

 
subsidie-overeenkomst 2017-2020 

subsidie-
overeenkomst 

2021-2024 
jaar 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
totaal aantal aanmeldingen 39 37 50 46 48 36 39 
aantal geschikte en in betreffend jaar afgeronde 
zaken 33 33 41 40 46 31 34 

aantal geslaagde bemiddelingen 24 24 28 32 41 26 30 
slagingspercentage (gemiddeld landelijk = 70%, 
bron CCV) 73% 73% 68% 80% 89% 84% 88% 

14 verwijzer 
• direct door politie 
• direct door woningcorporatie 
• (op advies van) politie, woningcorporatie of 

een andere maatschappelijke organisatie 
• eigen initiatief 

 
(18) 46% 

  (11) 28% 
  (2)   5% 

 
  (8) 21% 

 
(10) 27% 
(20) 54% 

(2)   5% 
 

(6) 16% 

 
(13) 26% 
(24) 48% 
(8)  20% 

 
(5)  10% 

 
(5) 11% 

(27) 59% 
(11) 24% 

 
(12) 26% 

 
(1) 2% 

(19) 39% 
(11) 19% 

 
(19) 40% 

 
(5) 14% 

(3) 8% 
(5) 14% 

 
(23) 64% 

 
(0) 0% 

(8) 20% 
(17) 44% 

 
(14) 36% 

verhouding koop-/huurwoningen onder 
gebruikers van Buurtbemiddeling 57% - 43% 21% - 79% 32% - 68%  35% - 65% 37% - 63% 28% - 

62% 31% - 69% 
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INSTELLINGSSUBSIDIES Cultuur en Evenementen (3.3) 
 
 
Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.3 Cultuurparticipatie en -educatie 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas (SCNZ) zet zich in om het culturele leven in de gemeente 
Zuidplas breed onder de aandacht van de bewoners te brengen. Een en ander vindt plaats door 
middel van het faciliteren, ondersteunen en coördineren van diverse culturele activiteiten in Zuidplas.  
 
Beoordeling 
De activiteiten die SCNZ in de subsidieaanvraag heeft opgenomen voldoen aan de bepalingen van 
paragraaf 3.3.3 van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022. 
Net als vorig jaar heeft SCNZ in haar aanvraag aangegeven welke doelstellingen zij wil realiseren op 
het gebied van cultuurparticipatie en hoe zij deze doelstellingen wil realiseren.  
Bij het meten van resultaten wordt vooral gekeken naar zaken als: 
- zijn de geplande activiteiten daadwerkelijk georganiseerd? 
- kunnen de activiteiten uitgevoerd worden met een sluitende begroting en zijn er ook andere 

inkomstenbronnen (fondsen en/of deelnemersbijdragen)? 
- gaat het om vernieuwende activiteiten of hebben de activiteiten vernieuwende elementen in zich?  
Net als in 2022 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuurparticipatie weer 
verwerkt in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2022 dienen als uitgangspunt 
voor de afspraken in 2023.  
 
Begroting en subsidiebudget  
In de begroting heeft SCNZ een subsidiebedrag van € 19.500 opgenomen.  
In 2022 ontving SCNZ een subsidiebedrag van € 19.481. Voor 2023 is een prijscompensatie van 
2,4% beschikbaar op de budgetten voor de instellingssubsidies. Dit betekent dat de subsidie 
verhoogd kan worden met € 468. Het beschikbare bedrag voor 2023 wordt dan € 19.949. 
 
Advies: 
Aan Stichting Cultureel Netwerk Zuidplas voor 2023 een subsidie te verlenen van € 19.949 (conform 
het beschikbare bedrag). 
 
 
Stichting Cultuurvijver  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.3 Cultuurparticipatie en -educatie 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Cultuurvijver is in 2018 opgericht en richt zich op het ondersteunen van cultuur en 
cultuureducatie op scholen. Hoewel de stichting haar zetel heeft in Den Haag is er een sterke 
verbintenis met de gemeente Zuidplas. De voorzitter van de stichting is al sinds 2015 werkzaam als 
cultuurcoördinator voor de scholen in Zuidplas.  
Stichting Cultuurvijver is sinds 2018 verantwoordelijk voor het coördineren van de culturele 
programma’s voor het primair onderwijs. De stichting fungeert ook als rechtspersoon voor het Fonds 
van Cultuurparticipatie in het kader van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK). 
Hiervoor is in 2021 een nieuw projectplan in werking getreden, onder de naam ‘Cultuureducatie 
verrijkt je kijk’ waarvoor de gemeente de subsidie aan Stichting Cultuurvijver ook inzet als matching 
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voor de uitvoering van de activiteiten uit het plan. De looptijd van dit nieuwe plan is van 2021 t/m 
2024.  
In 2021 en 2022 heeft de stichting zich ingezet om een culturele projectweek voor het voortgezet 
onderwijs mogelijk te maken. 
Stichting Cultuurvijver heeft in haar jaarverslag een uitgebreide toelichting gegeven op het schooljaar 
2021-2022. Er is ook een toelichting gegeven op de CMK-regeling. Het jaarverslag geeft een goed 
beeld over de activiteiten die er hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar. De activiteiten en de 
resultaten sluiten aan bij de vastgelegde resultaatverwachtingen die onderdeel uitmaakten van de 
subsidiebeschikking.  
In de eerste helft van 2021 (schooljaar 2020-2021) was de impact van het corona-virus nog steeds 
groot op uitvoering van de activiteiten. Vanaf de tweede helft van 2021 (schooljaar (2021-2022) 
kwamen de activiteiten weer op gang en kon een inhaalslag worden gemaakt. In 2021 is ook de 
nieuwe school KC Koningskwartier aangesloten.  
Dit betekent dat er gelden zijn overgeheveld naar het huidige schooljaar 2022-2023. Over de niet 
besteedde gelden, die zowel door de gemeente als de scholen beschikbaar worden gesteld, zal de 
Stichting Cultuurvijver aan het eind van dit schooljaar verantwoording afleggen. In afstemming met de 
scholen wordt bekeken hoe de gelden alsnog kunnen worden ingezet.  
 
Beoordeling 
De activiteiten die Stichting Cultuurvijver uitvoert, voldoen aan de bepalingen van paragraaf 3.3.3. 
van de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022.  
Net als in 2022 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuureducatie weer verwerkt 
in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2022 dienen als uitgangspunt voor de 
afspraken in 2023. Over de nieuwe subsidieovereenkomst dient nog een bestuurlijk overleg plaats te 
vinden. 
 
Begroting en subsidiebudget  
Voorgesteld wordt om voor de Stichting Cultuurvijver vooralsnog een bedrag op te nemen van  
€ 19.697 voor de Stichting Cultuurvijver. Dit bedrag is gebaseerd op een bedrag van € 4,60 per 
basisschoolleerling.  Er is sprake van co-financiering. De basisscholen dragen zelf € 11 per leerling 
bij. Voor de berekening van het subsidiebedrag gaan we voor het eerste half jaar uit van het 
leerlingenaantal van 1 oktober 2021 (4.282 leerlingen). Voor het tweede half jaar gebruiken we het 
leerlingenaantal van 1 oktober 2022. Omdat het leerlingenaantal groeit in de gemeente Zuidplas 
moeten we rekening houden met een extra bedrag voor de tweede helft van 2023.  
In de matchingsregeling voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 werd een bedrag opgenomen 
van € 19.077. Dat past in ieder geval binnen het nu beschikbaar gestelde subsidiebudget (€ 19.697).  
Het totale subsidiebudget bedraagt € 22.843 (€ 22.308 + 2,4%).  
 
Advies: 
Aan Stichting Cultuurvijver voor 2023 voorlopig een subsidie te verlenen van € 19.697 (op basis van 
de gemaakte afspraken in de subsidieovereenkomst en de leerlingtelling van 1-10-2021). 
Het bedrag van € 3.146 houden we beschikbaar voor de extra leerlingen in het tweede half jaar en 
voor extra activiteiten in het Voortgezet Onderwijs.  
 
 
Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.4 Cultuurhistorische activiteiten 
 

 
Aanvraag 2023 
De Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) heeft voor 2023 een activiteitenplan 
ingediend dat aansluit op de gemeentelijke doelstellingen voor het onderdeel ‘Cultuurhistorische 
activiteiten’. De inhoud van de activiteiten bestaat uit collectiebeheer en cultuurhistorische activiteiten 
met als vaste onderdelen: publieksbegeleiding (educatie, lezingen/presentaties, ontvangst 
bezoekers), tentoonstellingen (vaste opstelling, wisseltentoonstellingen, publicatiemedia). Streven 
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daarbij is versterking van het aanbod voor inactieven, w.o. senioren en kinderen. Er wordt nauw 
samengewerkt met andere organisaties zoals met de zusterverenigingen (Oudheidkamer 
Zevenhuizen-Moerkapelle en Historische Vereniging Moordrecht), met SCNZ, met Streekarchiefdienst 
Midden Holland, etc.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van de HVN voldoen aan de bepalingen voor cultuurhistorische activiteiten (3.3.4)  
Voor het berekenen van het subsidiebedrag is in de bepalingen beschreven dat er een 
standaardbedrag en een bedrag per inwoner beschikbaar kan worden gesteld. Het is met name van 
belang om een dergelijke berekeningsmethode te gebruiken als er meerdere instellingen voor een 
instellingssubsidie voor cultuurhistorische activiteiten in aanmerking willen komen en we bij het 
bepalen van het subsidiebedrag het gelijkheidsprincipe optimaal willen inzetten. Omdat er nu maar 
één instelling is die voor subsidie voor cultuurhistorische activiteiten in aanmerking komt, wordt 
voorgesteld om uit te gaan van het bedrag dat in 2022 werd toegekend (€ 10.237). 
In de begroting heeft HVN een verwacht tekort (=subsidieaanvraag) van € 12.680 opgenomen. HVN 
verwacht aan contributies en overige inkomsten een bedrag van € 6.450 binnen te halen.  
Vooralsnog gaan wij er vanuit dat de subsidie toereikend is. HVN heeft voldoende vermogen om een 
klein tekort zelf op te kunnen vangen. 
Net als in 2022 worden de resultaatverwachtingen voor het onderdeel cultuureducatie weer verwerkt 
in een bijlage bij de subsidiebeschikking. De afspraken uit 2022 dienen als uitgangspunt voor de 
afspraken in 2023. Over de nieuwe subsidieovereenkomst dient nog een bestuurlijk overleg plaats te 
vinden.  
 
Begroting en subsidiebudget  
In 2022 ontving HVN een subsidiebedrag van € 10.237. Voor 2023 is een prijscompensatie van 2,4% 
beschikbaar op de budgetten voor de instellingssubsidies. Dit betekent dat de subsidie verhoogd kan 
worden met € 246. Het beschikbare bedrag voor 2023 wordt dan € 10.483. 
 
Advies 
Aan de Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel (HVN) voor 2023 een subsidie te verlenen 
van € 10.483. 
 
 
Evenementen en herdenkingen algemeen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
a. vaste bedragen voor iedere evenement-instelling in Zuidplas 
In dit hoofdstuk worden de organisaties behandeld die een subsidieaanvraag hebben ingediend voor 
2023 om activiteiten te organiseren die te maken hebben met evenementen en herdenkingen in 
verband met Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en Sinterklaas(intocht). 
Het subsidiebedrag is berekend op de manier die in de Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en 
Maatschappelijk Domein is opgenomen. Bij het bepalen van de standaardbedragen per 
evenement/herdenking en de bedragen per inwoner hebben we rekening gehouden met de aard van 
de activiteiten.  
De activiteiten op Koningsdag (geïndexeerd5 standaardbedrag in 2023: € 3.199) bereiken een 
bredere doelgroep dan de activiteiten rondom de intocht van Sinterklaas (geïndexeerd 
standaardbedrag 2023: € 541).  
 
 
 
 
 

 
5  op de standaardbedragen uit 2022 is de indexering met 2,4% (zie paragraaf 2.1 van dit SJP 2023) toegepast 
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b. bedragen per inwoner 
Verder is de volgende tabel6 leidend geweest om de uiteindelijke subsidiebedragen te bepalen: 
 

Dorp Aantal inwoners  x € 0,10 x € 0,20 
Zevenhuizen 9.348 € 935 € 1.870 
Moerkapelle 5.155 € 516 € 1.031 
Moordrecht 9.048 € 905 € 1.810 
Nieuwerkerk aan den IJssel 23.123 € 2.312 € 4.625 

 
 
Stichting Evenement - Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag  
De Stichting Evenement organiseert jaarlijks allerlei evenementen en herdenkingen. Naast de 
activiteiten in het kader van Koningsdag, de Dodenherdenking en het binnenhalen van Sint-Nicolaas 
wordt er door de stichting ook een vijftal andere evenementen georganiseerd: Vlootschouw, 
Avondfietsvierdaagse, Truck-ringsteken, Bloemenfeest en Midwinterfeest. 
In de begroting 2023 van de stichting (totaal: € 35.700) is een exploitatietekort/subsidieaanvraag van 
€ 7.500 geraamd. 
Echter, Stichting Evenement heeft in 2021 minder subsidie subsidie gebruikt omdat toen vanwege 
corona bijna geen activiteiten hebben kunnen doorgaan. De stichting heeft wel kosten moeten maken. 
Van de subsidie 2021 ad € 8.450 heeft de stichting € 5.925 besteed aan diverse kosten, daarmee 
was er een overschot van € 2.575 (niet-benut subsidiegeld) over 2021. De stichting Evenement heeft 
dit overschot vervolgens toegevoegd aan hun reserves, (totaal € 25.500 op de begroting 2023). 
In de subsidievaststelling 2021 heeft de gemeente de Stichting Evenement echter gevraagd de 
€ 2.575 over 2021 terug te betalen. De stichting mocht echter dit bedrag vervolgens wel als 
subsidieaanvraag op de begroting 2023 opvoeren.  
Door deze constructie komt de subsidieaanvraag van de Stichting Evenement voor 2023 op 
€ 7.500 + € 2.575 = € 10.075. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag 2023 kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en bedragen per 
inwoner: 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van 
inwoneraantal 

a. Vast bedrag  1) Koningsdag: € 3.199 
2) Sint-intocht: € 541 

b. Aantal inwoners (act. 1) x 20 cent = € 4.625 
b. Aantal inwoners (act. 2) x 10 cent = € 2.312 
Totaal (maximaal) beschikbaar € 10.667 

 
Op basis van de subsidiebijdrage die de stichting in haar eigen begroting raamt, wordt voorgesteld 
om het  subsidiebedrag voor 2023 te verlenen conform het aangevraagde bedrag. 
 
Advies 
Aan Stichting Evenement een subsidie te verlenen voor 2023 van € 10.075. 
 
 
 
 

 
6  peildatum aantal inwoners: 13 september 2022 
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Moerkapels Oranje 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag 
Stichting Moerkapels Oranje heeft als doelstelling om de inwoners van Moerkapelle en omstreken 
samen te laten komen bij de activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag (eens 
in de 5 jaar) en het jaarlijkse Dauwtrappen tijdens Hemelvaart. Voornoemde activiteiten trekken 
± 2.000-2.500 bezoekers in de leeftijd 0-99. 
De nieuwbouwwijk 'De Jonge Venen' heeft veel nieuwe inwoners, die over het algemeen uit een 
omgeving komen waar van alles te doen is.  
De Stichting Moerkapels Oranje wil dan ook met 'uitdagende activiteiten met een dorps karakter' een 
gevarieerd aanbod bieden voor iedere inwoner van Moerkapelle (en omliggende dorpen). De stichting 
zoekt ook samenwerking met soortgelijke comités, stichtingen of verenigingen in de omgeving en met 
de plaatselijke kroeg, Dorpshuis Op Moer en lokale ondernemers die tijdens (een van) de activiteiten 
aanwezig zijn.  
Moerkapels Oranje vraagt subsidie van € 5.000 aan voor de jaarlijkse activiteiten, waarvan het totaal 
aan geraamde kosten € 25.090,60 bedraagt. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag voor Koningsdag kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en 
bedragen per inwoner: 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Koningsdag: € 3.199 
Aantal inwoners  x 20 cent = € 1.031 
Totaal (maximaal) beschikbaar € 4.230 

 
Advies 
Aan Stichting Moerkapels Oranje een subsidie te verlenen van € 4.230. 
 
 
Stichting Oranje Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag  
Stichting Oranje Zevenhuizen vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat hierbij 
specifiek om het vieren van Koningsdag in Zevenhuizen. Tevens organiseert de stichting jaarlijks een 
lampionnenoptocht op/rond 31 januari, de verjaardag van Prinses Beatrix. 
In de begroting 2023 (totaal € 13.525) is een exploitatietekort/subsidieaanvraag geraamd van 
€ 4.975. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag voor Koningsdag kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en 
bedragen per inwoner: 
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Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Koningsdag: € 3.199 
Aantal inwoners  x 20 cent = € 1.870 
Totaal (maximaal) beschikbaar € 5.069 

 
Op basis van de subsidiebijdrage die de stichting in haar begroting raamt, wordt voorgesteld om het  
subsidiebedrag voor 2023 te verlenen conform het aangevraagde bedrag. 
 
Advies 
Aan Stichting Oranje Zevenhuizen een subsidie te verlenen van € 4.975. 
 
 
Oranjevereniging Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2020 
3.3.6 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag  
Oranjevereniging Moordrecht organiseert ook in 2023 de feestelijkheden op Koningsdag (27 april) en 
de Nationale Dodenherdenking (4 mei) te Moordrecht "voor alle inwoners van Zuidplas en in het 
bijzonder voor de inwoners van Moordrecht". 
De doelgroep wordt actief betrokken door gratis entree te bieden voor de events. Er wordt actief 
samengewerkt met Scouting Moordrecht en meerdere charitatieve instellingen uit Moordrecht 
zoals de Molukse kerk. "Dit alles versterkt de saamhorigheid onderling en biedt inwoners de kans 
elkaar in een ontspannen sfeer nader te leren kennen." 
De Oranjevereniging Moordrecht vraagt in totaal € 7.500 subsidie aan voor de beide activiteiten. 
Het bestuur begroot de te maken kosten op € 47.250,55 en begroot € 39.770,55 aan inkomsten, te 
weten: barinkomsten en eigen bijdragen: € 16.000, sponsoring: € 18.500, contributie van de leden 
€ 3.650 en nog € 1.620,55 aan diverse andere inkomsten. 
 
Beoordeling 
Voor de viering van Koningsdag in Moordrecht kan het subsidiebedrag worden berekend aan de hand 
van vaste bedragen en bedragen per inwoner: 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Koningsdag: € 3.199 
Aantal inwoners  x 20 cent = € 1.810 
Totaal  (maximal) beschikbaar € 5.009 

 
Advies 
Aan Oranjevereniging Moordrecht voor 2023 een subsidie te verlenen van € 5.009. 
 
 
Oranjevereniging Oud Verlaat 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag 
Oranjevereniging Oud Verlaat vraagt ook voor 2023 weer subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. 
Het gaat hierbij specifiek om het vieren van Koningsdag in Oud Verlaat, met behulp van: 
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• huren spelen  
• Rad van Fortuin 
• samenwerking met De Vierkap 
• veel hulp van vrijwilligers 
• Pannenkoekenkraam 
• muziek: DJ 
De activiteiten zullen plaatsvinden bij de Vierkap en beginnen rond 15.00 uur tot 20.00 uur. 
De doelgroep is: Oud Verlaat en kinderen/ouders van basisschool De Nessevliet 
Op de begroting zijn de kosten op € 1.500 geraamd. Hiertegenover staan de geraamde inkomsten 
(niet nader omschreven van € 500 en de subsidie van de gemeente Zuidplas (€ 1.000). 
 
Beoordeling  
Omdat Oud Verlaat geen dorp is maar een buurtschap en de activiteiten op een veel kleinschaliger 
manier worden georganiseerd, wordt bij deze organisatie niet dezelfde berekeningsmethode 
gehanteerd als bij de andere organisaties. Voor de activiteiten in Oud Verlaat werd in voorgaande 
jaren een vast bedrag van maximaal € 1.000 beschikbaar gesteld.  
Op basis van het exploitatietekort dat de vereniging in haar begroting raamt stellen we voor om de 
subsidie voor 2023 vast te stellen op het maximale bedrag.  
 
Advies 
Aan Oranjevereniging Oud Verlaat een subsidie te verlenen van € 1.000 (maximaal) voor de 
activiteiten in 2023. 
 
 
Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag  
Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. 
Het gaat hierbij specifiek om de Sintintocht in zowel Zevenhuizen als in Moerkapelle. In de begroting 
(€ 3.320) is een exploitatietekort/subsidieaanvraag geraamd van € 2.070. 
 
Beoordeling 
We kunnen het subsidiebedrag berekenen aan de hand van vaste bedragen en bedragen per 
inwoner:  
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Sint-intocht: € 541 
Aantal inwoners Zevenhuizen  x 10 cent = € 935 
Aantal inwoners Moerkapelle x 10 cent = € 516 
Totaal (maximaal) beschikbaar € 1.992 

 
Advies 
Aan Commissie Sinterklaas Zevenhuizen-Moerkapelle voor 2023 een subsidie te verlenen van 
€ 1.992 (conform het maximaal beschikbare bedrag). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 33  

Stichting Activiteiten Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.5 Evenementen en herdenkingen 
 

 
Aanvraag  
Stichting Activiteiten Moordrecht (SAM) vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse activiteiten. Het gaat 
hierbij specifiek om de Sintintocht in Moordrecht. In de begroting 2023 wordt een bedrag aan kosten 
geraamd van € 4.792, waarbij SAM € 2.792 aan inkomsten begroot (sponsoring/fondsen) en het 
exploitatietekort van € 2.000 als subsidie aanvraagt bij de gemeente Zuidplas. 
 
Beoordeling 
Het subsidiebedrag kan worden berekend aan de hand van vaste bedragen en bedragen per inwoner. 
 

Indicatoren Bijdrage vast bedrag en op basis van inwoneraantal 
Vast bedrag  Sintintocht: € 541 
Aantal inwoners  x 10 cent = € 905 
Totaal (maximaal) beschikbaar € 1.446 

 
SAM organiseert jaarlijks een uitgebreid Sinterklaasfeest waarbij ook nadrukkelijk met andere 
organisaties en scholen wordt samengewerkt. De afgelopen jaren (vanaf 2017) is er een aanvullend 
bedrag toegekend omdat het activiteitenprogramma hier aanleiding toe gaf. Ook voor 2023 heeft de 
stichting weer een mooi programma gepland. Met name de kosten voor licht en geluid vallen wat 
hoger uit dan in andere dorpen.  
We stellen voor om net als in voorgaande jaren een aanvullend bedrag toe te kennen (van € 554 voor 
2023). 
 
Advies 
Aan Stichting Activiteiten Moordrecht een subsidie te verlenen van € 2.000 voor de activiteiten in 
2023. 
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3 Activiteiten- en incidentele subsidies 
 

3.1 Overzicht subsidieplafonds en de te verlenen activiteiten- en incidentele 
subsidies 2023 

 
Activiteiten- en incidentele subsidies zijn vrijwel altijd subsidies lager dan € 5.000 en besluitvorming 
hierover is gemandateerd aan de clustermanager Beleid Samenleving en Bestuursadvies. Ter 
informatie hierover het volgende: 
 
Subsidieplafonds (activiteiten- en incidentele subsidies) 
In de concept-gemeentebegroting 2023 zijn subsidieplafonds opgenomen voor de activiteiten- en 
incidentele subsidies. Deze zijn ten opzichte van de plafonds van 2022 enigszins gewijzigd (dit op 
basis van de ervaringen in 2022).  
Tijdens het opstellen van dit subsidiejaarprogramma heeft voortschrijdend inzicht geleid tot een 
voorstel voor nog verdere aanpassing van de subsidieplafonds. Een en ander is te zien in 
onderstaand schema. 
 

deelterrein  plafonds 
2022  

plafonds in 
de concept-

begroting 
2023 

 plafonds 
voorgesteld 

in dit SJP 
2023  

Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein  €     22.500   €       22.500   €       22.500  
1.3 Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies  €     22.500   €       22.500   €       22.500  
Subtotaal 2.2 Werk&inkomen en Inburgering   €       3.500   €         3.500   €         3.500  
2.2.3 Armoede en Schulden  €       3.500   €         3.500   €         3.500  
Subtotaal 2.3 Jeugd   €       9.000   €         9.000   €         9.000  
2.3.5 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren  €       9.000   €         9.000   €         9.000  
Subtotaal 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid  €     71.250   €       72.250   €       71.000  
x.x.x Maaltijdvoorziening (sinds 2017 opgeheven subsidiesoort)  €       9.250   €         9.250   €                -  
2.4.5 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties)  €       6.000   €         5.500   €         5.500  
2.4.6 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen  €     26.000   €       27.000   €       30.000  
2.4.7 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking'  €       4.500   €         4.500   €         4.500  
2.4.8 Voorlichting doelgroepen  €       3.000   €         2.500   €         2.500  
2.4.9 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  €     19.000   €       18.500   €       23.500  
2.4.10 EHBO-verenigingen  €       3.500   €         5.000   €         5.000  
Subtotaal 3.1 Wijk- en buurtwerk  €       1.500   €         1.500   €         1.500  
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen  €       1.500   €         1.500   €         1.500  
Subtotaal 3.3 Cultuur en Evenementen  €     34.700   €       33.700   €       34.950  
3.3.8 Culturele verenigingen/organisaties  €     25.700   €       24.700   €       24.700  
3.3.9 Evenementen  €       9.000   €         9.000   €       10.250  
totaal plafonds  €   142.450  €   142.450  €     142.450  

 
De gemeenteraad stelt op 8 november 2022 de gemeentebegroting 2023-2026 vast.  
Voorgesteld wordt om de in dit Subsidiejaarprogramma 2023 voorgestelde wijziging van de 
subsidieplafonds mee te nemen bij het opstellen van de Zomernota 2023. 
De gemeenteraad besluit op 4 juli 2023 over de Zomernota. 
 
Op de volgende pagina is een overzicht opgenomen van de benutting van de subsidieplafonds voor 
zover er aanvragen zijn gedaan in het kader van dit subsidiejaarprogramma. Voor de plafonds die 
nog niet zijn bereikt, kunnen er in de loop van 2023 nog subsidieaanvragen worden gedaan. 
 
In de hierna volgende paragrafen 3.2 en 3.3 staat beschreven welke subsidies voor welke instellingen 
ten laste van de verschillende plafonds worden gebracht. 
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deelterrein plafonds 
2023 

voorstel te 
verlenen 

2023 
restant 

2023 

restant 
% 

Subtotaal 2.1 Algemeen Sociaal Domein € 22.500 € 11.338 € 11.162 50% 
1.3 Start-, aanjaag- en eenmalige subsidies € 22.500 € 11.338 € 11.162 50% 
Subtotaal 2.2 Participatie  € 3.500 € 3.375 € 125 4% 
2.2.3 Armoede en Schulden € 3.500 € 3.375 € 125 4% 
Subtotaal 2.3 Jeugd  € 9.000 € 6.458 € 2.542 28% 
2.3.5 Recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren € 9.000 € 6.458 € 2.542 28% 
Subtotaal 2.4 maatschappelijke Ondersteuning en Gezondheid € 71.000 € 63.055 € 7.945 11% 
2.4.4 Algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties) € 5.500 € 4.929 € 571 10% 
2.4.5 Deelnamebevorderende activiteiten voor doelgroepen € 30.000 € 27.705 € 2.295 8% 
2.4.6 Algemene belangenbehartiging doelgroepen 'ouderen'/'mensen met een beperking' € 4.500 € 4.250 € 250 6% 
2.4.7 Voorlichting doelgroepen € 2.500 € 0 € 2.500 100% 
2.4.8 Gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen € 23.500 € 21.671 € 1.829 8% 
2.4.9 EHBO-verenigingen € 5.000 € 4.500 € 500 10% 
3.1 Subtotaal Wijk- en buurtwerk € 1.500 € 1.500 € 0 0% 
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen € 1.500 € 1.500 € 0 0% 
3.3 Subtotaal Cultuur en Evenementen € 34.950 € 29.605 € 5.345 15% 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties € 24.700 € 23.625 € 1.075 4% 
3.3.8 Evenementen € 10.250 € 5.980 € 4.270 42% 
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3.2 Activiteitensubsidies Sociaal Domein 2023 
 
 
Werk & inkomen en inburgering (2.2) 
 
Stichting Nonfoodbank Gouda e.o. 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.2.3 Regionale nonfoodbank-initiatieven 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Nonfoodbank Gouda e.o. biedt hulp door goederen of kleding gratis of tegen een zeer 
gering bedrag te geven aan wie, om wat voor reden dan ook, geen of onvoldoende middelen heeft om 
deze zelf aan te schaffen. Uit een aanvullende mail bij de subsidieaanvraag 2023 (d.d. 15 oktober 
2022) blijkt dat de Nonfoodbank in 2021 28 contacten had uit Zuidplas (meubelbank en 
kledingwinkel). Achter een contact kan een individu worden gelezen, maar ook een heel gezin. Bij de 
kledingwinkel mag men elk kwartaal kleding uitzoeken, individueel dan wel voor het gehele gezin. In 
2022 heeft de Nonfoodbank inmiddels ook al 28 contacten uit Zuidplas. Voor 2023 verwacht de 
Nonfoodbank, als gevolg van de economie, nog meer aanvragen te krijgen. De Nonfoodbank gaat 
voor 2023 uit van 37 contacten uit Zuidplas.   
De Nonfoodbank vraagt geen specifiek subsidiebedrag aan Zuidplas, maar geeft aan dat zij voor 
2022 € 700 ontvangen en dat dit gezien de toename van het aantal cliënten in de afgelopen jaren 
best veel hoger mag zijn.  
 
Beoordeling 
De aanvraag van de Nonfoodbank past binnen paragraaf 2.2.3 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022.  
Voor Zuidplas geldt dat in 2017 vier contacten (gezinnen of individuen) gebruik hebben gemaakt van 
de Nonfoodbank, in 2018 waren dit er negen, in 2019 23, in 2020 26 en in 2021 28. In 2022 zijn dit er 
inmiddels ook al 28. Voor 2023 verwacht de Nonfoodbank dat 37 contacten uit Zuidplas gebruik 
zullen maken van hun meubelbank en/of kledingwinkel. 
 
Advies 
Vorig jaar is € 700 toegekend, o.b.v. de cijfers van 2020 (26 gezinnen, ≈ € 27 per gezin). Door het 
groeiende gebruik door inwoners uit Zuidplas wordt voorgesteld de Stichting Non-foodbank Gouda en 
omstreken voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1000 ten behoeve van het ondersteunen van 
gezinnen met een minimum-inkomen uit de gemeente Zuidplas (37 gezinnen, ≈ € 27 per gezin). 
 
 
Stichting Cupcakes voor Kids 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.2.4 Verjaardagsactiviteiten voor kinderen in gezinnen met armoede- en schuldenproblematiek 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Cupcakes voor Kids heeft tot doel om kinderen in de gemeente Zuidplas uit gezinnen 
met een krappe beurs (bijstandsniveau) te voorzien van een persoonlijke verjaardagstaart, 
uitdeelcupcakes voor op school, kaart, slinger en kadotasje. Totaalprijs per pakket: € 25,00. 
Stichting Cupcakes voor Kids verwacht in 2023 75 kinderen in Zuidplas te voorzien van een pakket. 
De totale kosten zijn dan (75 x € 25,00 =) € 1.875 . 
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Daarnaast geeft Stichting Cupcakes kinderen jaarlijks een Sinterklaasfeest, waar ze kunnen genieten 
van een onbezorgd feestje en een kadootje van Sinterklaas, totaalprijs voor het hele feest inclusief 
kado's: € 500. 
Om misbruik van de voorziening te voorkomen, werkt Cupcakes voor Kids samen met ZO! waar wordt 
gecontroleerd of de mensen die zich tot hen wenden, behoren tot de gezinnen met een krappe beurs. 
Stichting Cupcakes voor Kids vraagt voor 2023 een subsidie aan van € 2.375. 
 
Beoordeling 
De aanvraag van Stichting Cupcakes voor Kids past binnen de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022, paragraaf 2.2.4 ‘Verjaardagsactiviteiten voor kinderen in 
gezinnen met armoede- en schuldenproblematiek’.  
Voor 2023 wordt voorgesteld om aan de Stichting Cupcakes voor Kids, net als in voorgaande jaren, 
een subsidie te verlenen. 
 
Advies 
De Stichting Cupcakes voor Kids voor 2023 een subsidie van € 2.375 (conform het aangevraagde 
bedrag) te verlenen voor 75 Cupcakes Kidspakketten en het organiseren van een Sinterklaasfeest. 
 
 
 
Jeugd (2.3) 
 
Activiteitenclub Het Puntje Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
 

 
Aanvraag 
Stichting A.C. het Puntje organiseert 3 maal per jaar een activiteit rondom landelijke feestdagen 
vakanties. Stichting A.C. het puntje vraagt subsidie aan voor de activiteiten Paastocht, Halloween 
Walk en de Lampionnenoptocht. Het doel van de activiteiten is het samenbrengen van kinderen en 
ouders in Moerkapelle. Op de begroting voor 2023 wordt een tekort van € 2.772,70 geraamd.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van de Stichting A.C. het Puntje voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.3). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. Verder bevordert de stichting met de activiteiten de sociale cohesie onder inwoners. Hiervoor 
is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advies 
Stichting A.C. het Puntje voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.000 ten behoeve van de 
Paastocht, Halloween Walk en de Lampionnenoptocht. 
 
 
 
 
 

Activiteiten Paastocht  Halloween 
Walk 

Lampionnenopto
cht 

Totaal  

     
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 1x 1x  1x 

- 

duur activiteit  5 uur 5  uur  4 uur  - 
aantal deelnemers per keer 125 125  300 - 
deelnemer-uren 625 625 1200 2750 = 30 punten  
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PKN Bethelgemeente i.v.m. Witte Tentweek Moordrecht 
 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
 

 
Aanvraag 
Het Witte Tentteam Moordrecht, ingesteld door de PKN Bethel gemeente, organiseert van 14 t/m 17 
augustus 2023 de Witte Tentweek. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd: 
huttenbouw, waterspektakel en de fietstocht. De genoemde activiteiten hebben geen 
levensbeschouwelijk karakter en worden al jaren door zowel kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen 
bezocht. De doelstelling van de middagactiviteiten is kinderen door sport- en spelactiviteiten laten 
samenwerken en -spelen. De doelstelling van de avondactiviteiten is de sociale samenhang in 
Moordrecht te bevorderen en om tieners tot een gezamenlijke teamprestatie te komen.  
In de begroting van 2023 wordt een exploitatietekort geraamd van € 863,-. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van het Witte Tentteam Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.3). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = 
€ 1.000.  

 
 
 
 
 
 

 
Advies  
Op de begroting van 2023 wordt er een tekort van € 863,- geraamd. PKN Bethelgemeente voor 2023 
een subsidie te verlenen van € 863,- ten behoeve van de Witte Tentweek Moordrecht. 
 
 
Jeugdweek Moerkapelle  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
 

 
Aanvraag  
Jeugdweek Moerkapelle wordt al ruim 40 jaar georganiseerd, voor alle kinderen vanaf 6 jaar tot en 
met ongeveer 16-18 jaar wonende in de gemeente Zuidplas. Vanwege het leeftijdsverschil is de 
Jeugdweek opgeknipt in twee groepen, te weten de Ochtend Jeugdweek en de Avond Jeugdweek. 
De genoemde activiteiten hebben geen levensbeschouwelijk karakter en worden door zowel 
kerkelijke als niet-kerkelijke kinderen bezocht. De inzet van de Jeugdweek voor deze doelgroepen 
heeft verschillende doelen: 
• Ontmoeting en recreatie; 
• Sport- en beweging; 
• Voorlichting; 
• Educatie. 
Op de begroting voor 2023 wordt een tekort van € 1.595 geraamd.  
 
Beoordeling  
De activiteiten van de Jeugdweek Moerkapelle voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.3). 

Activiteiten Huttenbouw fietstocht Waterspektakel Totaal 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 1x 1x 1x  - 

duur activiteit 4,25  uur 3 uur  2 uur  - 
aantal deelnemers per keer 130 120  50  - 
deelnemer-uren 552,50 360  100 1.012,50 = 20 punten 
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Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. Op basis van het bevorderen van de sociale cohesie tussen inwoners van de gemeente is de 
maximaal te verlenen bijdrage 10 punten x €50/punt.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Advies  
Jeugdweek Moerkapelle voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.595,- (hoogte van het geraamde 
tekort) ten behoeve van de Jeugdweek Moerkapelle. 
 
 
Stichting De Vierkap (Jeugdwerk) 
 

 
Aanvraag 
In gebouw De Vierkap in Oud Verlaat vinden jaarlijks diverse activiteiten voor de jeugd (0-23 jaar) 
plaats. Er is een gevarieerd programma aan activiteiten. Zo zijn er sport- en spelactiviteiten, een sint-, 
kerst,- en paas- en pinksterviering, een kinder-kook-restaurant, een zomerfeest, een natuurwandeling 
etc. De activiteiten dragen bij aan het bevorderen van ontmoeting en recreatie.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 2.680. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van het jeugdwerk in gebouw De Vierkap voldoen aan de bepalingen voor 
recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.3). Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten. Dit betekent een bedrag van 20 x € 
50 = € 1.000. 
De stichting richt zich met de activiteiten op de integratie van verschillende groepen inwoners (jong 
en oud) binnen de gemeente Zuidplas. Deze activiteiten dragen bij aan de sociale cohesie. Hiervoor 
ontvangt de stichting de maximaal te verlenen bijdrage van 10 punten. Dit betekent een bedrag van 
10 x € 50 = € 500. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Advies  
Stichting De Vierkap (Jeugdwerk) voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve van 
het activiteitenprogramma. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Activiteiten Ochtend jeugdweek Avond Jeugdweek Totaal 

aantal keren per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 3 dagen 1 dag 4 dagen  - 

duur activiteit  3,25  uur 6,50 uur 2,50 uur  - 
aantal deelnemers per keer 250 300 150  - 
deelnemer-uren 2437,5 1950 1500 5.888 = 30 punten 

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
 

Activiteiten  Totaal 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 30x  - 

duur activiteit 2 uur  - 
aantal deelnemers per keer 30  - 
deelnemer-uren 1200 1800 = 20 punten 
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Speeltuinvereniging De IJsselkids 
 

 
Aanvraag 
Speeltuinvereniging De IJsselkids organiseert op 15 mei 2023 een activiteit rondom het 15-jarig 
jubileum. Hiervoor vraagt de speeltuin subsidie aan. Het doel van de activiteiten is het samenbrengen 
van kinderen en ouders in Nieuwerkerk aan den IJssel op een plek waar kinderen kunnen ontspannen 
en ongestoord kunnen spelen. Op de begroting van de jubileumdag wordt een tekort van € 550 
geraamd.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van speeltuin de IJsselkids voldoen aan de bepalingen voor recreatieve/ 
deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren (2.3.3). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = 
€ 500.  
 
 
 
 
 
Advies 
Speeltuin de IJsselkids voor 2023 een subsidie te verlenen van € 500 ten behoeve van de activiteiten 
voor de viering van het 15 jarig jubileum van de speeltuin.  
  

 
Relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.3.3 recreatieve/deelnamebevorderende activiteiten voor jeugd/jongeren 
 

Activiteiten Jubileum  Totaal  
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 1x 

- 

duur activiteit  8 uur - 
aantal deelnemers per keer 125 - 
deelnemer-uren 1.000 1.000 = 10 punten  
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Maatschappelijke Ondersteuning (2.4) en Gezondheid (2.5) 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) -  onderdeel 'Ondersteuning' 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.6 algemene Wmo-diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties) 
 

 
Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 5.020 (prijspeil 1 juli 2022). 
De totale huisvestingskosten van Dianthus (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen 
€ 7.499 per 1 juli 2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. Voor alle 
accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de hieronderstaande 
onderdelen (voor de kosten van Dianthus geldt dat SAZ deze voor € 3.474 omslaat op de activiteiten). 
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ontspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt 

verderop behandeld) 
2. Inspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.9 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt verderop 

behandeld). 
3. Ondersteuning, zie hieronder. 

In het kader van 'Ondersteuning' organiseert SAZ in 2023 de volgende activiteiten: 
• Belastingservice 
• Consulenten 
• Klusservice 
• Vervoer 
• Repaircafé (geen deelnemeruren aan te geven) 
• Nieuwe n.t.b. activiteit (geen deelnemeruren aan te geven) 
SAZ vraagt hiervoor € 4.929 aan (= totale exploitatietekort op bovengenoemde activiteiten) 

 
Beoordeling 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De activiteiten in het kader van SAZ-ondersteuning voldoen aan de bepalingen voor algemene Wmo-
diensten aangeboden door vrijwilligers(organisaties) (2.4.6). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren bij is de maximaal te verlenen bijdrage voor SAZ-
Ondersteuning: 30 punten x € 50/punt = € 1.500. 
Verder zijn er nog punten toegekend voor het bereiken van een extra kwetsbare doelgroep (maximaal 
10 punten), de mate waarop de activiteit is gericht op een inclusieve samenleving (maximaal 10 
punten), de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van 
door de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein (maximaal 10 
punten) en de noodzaak van het maken van extra kosten die met de aard van de activiteit 

Activiteit 'Ondersteuning' belasting- 
service 

klus-
service vervoer consulenten Totaal 

frequentie      - 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 250 450 4000 100  - 

duur activiteit 1 uur 0,75 uur 0,75 uur 2 uur  - 
aantal deelnemers per keer 1 1 1 1  - 

deelnemer-uren 250 338 3000 200 4638 = 
30 punten 
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samenhangen (maximaal 40 punten) als tegemoetkoming in de kosten voor de huisvesting, totaal 70 
punten extra = € 3.500. 
Samen met de € 1.500 op basis van deelnemeruren kan aan SAZ voor 'Ondersteuning' totaal 
maximaal € 5.000 worden verleend. 
Op basis van artikel 4, lid 4 van paragraaf 1.2 (algemene bepalingen activiteitensubsidies) van de 
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal en maatschappelijk Domein geldt dat er nooit meer subsidie 
wordt verleend dan aangevraagd. 
 
Advies 
Het subsidiebedrag aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2023 voor hun activiteiten in het kader 
van 'Ondersteuning' een subsidie te verlenen van € 4.929. 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) - onderdeel 'Ontspanning'  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 5.020 (prijspeil 1 juli 2022). 
De totale huisvestingskosten van Dianthus (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen 
€ 7.499 per 1 juli 2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. Voor alle 
accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de hieronderstaande 
onderdelen (voor de kosten van Dianthus geldt dat SAZ deze voor € 3.474 omslaat op de activiteiten).De 
activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ondersteuning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, zie 

hierboven) 
2. Inspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.9 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, wordt verderop 

behandeld). 
3. Ontspanning, zie hieronder. 

In het kader van 'Ontspanning' organiseert SAZ de volgende activiteiten: 
• Bridge 
• Klaverjassen 
• Breicafé 
• Spellen 
• Fotografie 
• Uitgaan (geen deelnemeruren aan te geven) 
• Vrouwen van Zuidplas (voortzetting activiteiten voormalige NBvP/Vrouwen van Nu, geen 

opgave deelnemergegevens) 
• Nieuwe activiteit n.t.b. (geen deelnemeruren aan te geven) 

Hiervoor vraagt SAZ € 3.355 (= totale exploitatietekort op bovengenoemde activiteiten)  
 
Beoordeling 
De activiteiten in het kader van SAZ-ontspanning voldoen aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren bij 'Ontspanning' is de maximaal te verlenen bijdrage 30 
punten x € 50/punt = € 1.500: 
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Voor de activiteit 'uitgaan', 'nieuwe activiteit' en de activiteiten van de opgeheven Nieuwerkerkse 
afdeling van NBvP/Vrouwen van Nu kunnen niet apart punten worden toegekend omdat deze 
activiteiten niet subsidiabel zijn en/of omdat er geen deelnemeruren/tijdsduur/frequentie is 
opgegeven). 
In totaal kunnen maximaal 30 punten worden toegekend (= € 1.500).  
Verder zijn er nog punten toe te kennen voor de noodzaak van het maken van extra kosten die met 
de aard van de activiteit samenhangen (maximaal 40 punten), als tegemoetkoming in de kosten voor 
de huisvesting. 
Totaal kunnen 70 punten worden gegeven à € 50/punt, wat resulteert in een maximale subsidie voor 
het onderdeel 'Ontspanning' van € 3.500. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
Het subsidiebedrag aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2023 voor hun activiteiten in het kader 
van 'Ontspanning' een subsidie te verlenen van € 3.355. 
 
 
Stichting SeniorenUitBus 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Stichting SeniorenUitbus Zuidplas is sinds 2022 de opvolger van de Stichting UitbusPlús (een 
initiatief dat in 2015 is gestart). De stichting heeft ten doel "het bevorderen van onderlinge contacten 
onder eenzame en/of geïsoleerde senioren in de gemeente Zuidplas door met een organisatie van 
vrijwilligers aan alle lagen van haar bevolking, ongeacht etnische afkomst of geloof/gezindte de 
gelegenheid te bieden om op regelmatige basis contact met elkaar te leggen. Daarbij wordt geen 
onderscheid gemaakt of men rijk of arm is, hoog of laag opgeleid of welk soort belangstelling men 
heeft. 
De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door naast telefonisch contact, met een 
personenbusje, zo mogelijk alle dagen, veel verschillende uitstapjes aan te bieden aan senioren en 
hen daarbij voor hun veiligheid op te halen en thuis te brengen en hen gedurende het uitstapje te 
begeleiden. 
Met de ritten (gezellige, leuke, actieve, leerzame, culturele en muzikale) overdag of des avonds, 
uitgevoerd door twee vrijwilligers, chauffeur en begeleider, tracht de stichting zoveel mogelijk 
senioren te bereiken die zelf, door fysieke, mentale en/of financiële oorzaken, steeds minder kunnen 
en durven en daardoor vereenzamen. De deelnemers betalen per persoon een zo laag mogelijke 
bijdrage. 
De laagdrempeligheid tracht de stichting te bereiken met een op senioren gerichte organisatie en 
communicatie, een eigen, herkenbare uitstraling, een goede kwaliteit en persoonlijke benadering. De 
stichting zoekt samenwerking met ouderenorganisaties en andere maatschapperlijke instellingen om 
zo veel mogelijk mensen uit de doelgroep te kunnen bereiken. 
 
 

Activiteit 'Ontspanning' Bridge Klaver-
jassen 

Brei-/ 
Hobby-
café's 

Spellen Fotografie Totaal 

aantal malen per jaar dat 
deze activiteit plaatsvindt 50x/jaar 48x/jaar 50x/jaar 48x/jaar 28x/jaar  - 

duur activiteit 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur 2 uur  - 
aantal deelnemers per keer 32 22 40 27 10  - 

deelnemer-uren 3200 2112 4000 2592 560 
 12464= 
 30 
punten 
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De SeniorenUitBus begroot voor 2023: 
• € 32.292 aan kosten (waarvan het gros van de vaste en variabele kosten aan de bus gerelateerd is, nl. 

€ 24.292) en 
• € 32.341 aan inkomsten (contributie leden € 3.500, sponsoring en giften € 1.500, bijdragen in de vaste 

kosten uit ritopbrengst € 22.341, subsidie van de gemeente Zuidplas € 5.000), 
en sluit met een positief saldo van € 49. 
 
Beoordeling 
De aanvraag van 
Stichting 
SeniorenUitbus 
voldoet aan de 
bepalingen voor 
deelname-
bevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximale te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/ punt = 
€ 1.500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten); 
• de mate waarin de activiteit een 'inclusieve samenleving' bewerkstelligt/gericht is op integratie van 

doelgroepen van inwoners in de lokale samenleving als geheel (maximaal 10 punten). 
• de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van door 

de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein (maximaal 10 
punten). 

Gezien het zeer grote aantal deelnemeruren van de UitBus Plús wordt voorgesteld daadwerkelijk op 
alle onderdelen de maximale puntenaantallen toe te kennen. 
In totaal kunnen op grond van bovenstaande argumenten maximaal 60 punten worden toegekend  
(= € 3.000). 
Tenslotte kunnen er nog punten worden toegekend als de noodzaak bestaat van het maken van extra 
kosten die met de aard van de activiteit samenhangen (maximaal 40 punten = € 2.000), voorgesteld 
wordt om dit maximum ook toe te kennen, gezien de enorme behoefte waarin de SeniorenUitbus 
voorziet in de Zuidplas-samenleving.  
 
Advies 
De Stichting SeniorenUitbus Zuidplas een activiteitensubsidie voor 2023 te verlenen van € 5.000 voor 
de uitvoering van hun jaarprogramma.  
 
 
Parento Thuiszorg BV (► aangepast n.a.v. inspraak) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
Parento Thuiszorg is een thuiszorgorganisatie in de gemeente Zuidplas, die ook welzijnsactiviteiten 
organiseert. Parento vraagt net als in voorgaande jaren voor 2023 een bijdrage aan voor de 
wijklunches, die deze organisatie organiseert in de verschillende dorpen in Zuidplas. 
Voor 2023 is het de bedoeling om 22 lunches te organiseren (10x in Zevenhuizen, 12x in Nieuwerkerk 
aan den IJssel).  
Doelstelling van de wijklunch is het bevorderen van sociale samenhang in de wijk en het 
aanmoedigen van deelname aan maatschappelijke activiteiten. De wijklunches vinden plaats op 
(goed bereikbare) locaties waar veel ouderen in de buurt wonen. Parento constateert vanuit haar 
werkzaamheden in de thuiszorg dat mensen die alleen zijn niet altijd gemotiveerd zijn om te eten/dat 
een maaltijd bereiden veel moeite kost. Sommige mensen hebben ondersteuning nodig om op de 
juiste tijden te eten. Het niet regelmatig eten heeft gevolgen voor de gezondheid van mensen en de 
betrokkenheid bij activiteiten/deelname aan de maatschappij neemt af. 

Activiteit uitstapjes volgens het programma 
frequentie 7x/week 
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt 310 
duur activiteit 6 uur (gemiddeld) 
aantal deelnemers of bezoekers uit Zuidplas 7 (maximale bezetting van de bus per uitje) 
deelnemer-uren 13020 = 30 punten 
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Er is ook een thema per lunch waarover mensen hun eigen ervaringen kunnen uitwisselen. 
Voor 2023 vraagt Parento een subsidie aan van € 7.240. Dit betreft € 1.800 voor de 
accommodatiekosten en € 1.440 voor coördinatie + PR.  
Volgens Parento nemen gemiddeld over heel Zuidplas per lunch 25 mensen deel. 
 
Beoordeling 
De activiteit 'Wijklunch' van Parento voldoet aan de bepalingen voor deelnamebevorderende 

activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 15 punten x  
€ 50/punt = € 750. 
 
 
 

Advies 
Parento BV voor 2023 een subsidie van € 750 te verlenen voor de activiteit 'Wijklunch'. 
 
 
De Zonnebloem, afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2023 een subsidie van € 2.900 voor tweetal 
activiteiten:  
1. Busrit naar de Biesbosch 
2. Theatervoorstelling in het Isalatheater in Capelle aan den IJssel, 
beide voor ± 55 gasten (zoals dat bij De Zonnebloem heet). 
De kosten van de twee activiteiten bedragen in totaal € 5.850, waarvan € 2.950 door de gasten en via 
giften/sponsoren wordt bekostigd. Het tekort van € 2.900 wordt met name veroorzaakt door de 
(meer)kosten voor de -bij een dergelijke uitgaansdag onmisbare- meereizende begeleiders. 
 
Beoordeling 
De activiteit van De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel voldoet aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = 
€ 500. 
Daarnaast kunnen er voor 
deze activiteit nog punten 
worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een 

extra kwetsbare doelgroep 
wordt bereikt (maximaal 10 
punten); 

• als tegemoetkoming in de 
extra hoge kosten, 
noodzakelijk voor het 
slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de 
kosten van de begeleidende 20 vrijwilligers (maximaal 40 punten). 

In totaal kunnen maximaal 60 punten worden toegekend (= € 3.000). De Zonnebloem Nieuwerkerk 
aan den IJssel vraagt € 2.900. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 

Activiteit Wijklunch 
frequentie 1x/maand 
aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 22x/jaar 

duur activiteit (gemiddeld) 2 uur 
gemiddeld aantal deelnemers per keer 25 
deelnemer-uren 1100 =  15 punten 

Activiteit Spido-boottocht 
met high tea 

Theater-
voorstelling Totaal 

frequentie 1x/jaar 1x/jaar  
aantal malen per jaar dat 
deze activiteit plaatsvindt 1 1  

duur activiteit 5 uur 5 uur  
aantal deelnemers per keer 55 55  

deelnemer-uren 275 275 550 = 10 
punten 
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Advies+-- 
De Zonnebloem Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.900 voor het 
organiseren van de bustocht en het bezoek van een theatervoorstelling. 
 
 
Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB), Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) uit Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2023 
een subsidie aan voor een tweetal activiteiten binnen een breder activiteitenaanbod, te weten de 
themamiddagen en de spellenmiddagen.  
• Themamiddagen: een tiental middagen waarbij onderwerpen worden besproken die senioren ter 

harte gaan, met als doel: saamhorigheid en kennis, en met beoogd resultaat: zorgen dat ouderen 
niet in een isolement komen te leven, kosten totaal, € 2.000, gevraagde subsidie € 1.100. 

• Spellen-middagen: doel: saamhorigheid en speelplezier, en met beoogd resultaat: zorgen dat 
ouderen niet in een isolement komen te leven, totale kosten € 1.000, gevraagde subsidie € 400. 

Totale subsidieaanvraag: € 1.500. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de PCOB voldoen aan de 
bepalingen voor deelnamebevorderende  
activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de 
maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x 
€ 50/punt =  € 1.500. 
 
Advies 
Aan de Protestants Christelijke Ouderenbond 
(PCOB) Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2023 een 
subsidie te verlenen van € 1.500 voor de activiteiten themamiddagen, spellenmiddagen en de 'Cursus 
Creatief'. 
 
 
Katholieke Bond voor Ouderen (KBO), Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De KBO-afdeling heeft als doelstelling "Het bevorderen van activiteiten die het geestelijk en 
lichamelijk welzijn van de ouderen beogen, mede op het gebied van goede ontspanning en 
vrijetijdsbesteding". De KBO organiseert ten minste het volgende zevental activiteiten in 2023: 
 
1. High tea met introducees 
2. ALV en Chinese maaltijd met introducees 
3. Kerstmaaltijd met lezing 
4. Activiteitenmiddagen (spellen, sjoelen, kaarten); 
5. Filmmiddag; 
6. Reisjes; 
7. Lezingen. 

Activiteit thema-
middagen 

spellen-
middagen totaal 

frequentie 1x/maand 1x/maand  - 
aantal malen per jaar 
dat deze activiteit 
plaatsvindt 

10 12  - 

duur activiteit 3 uur 3 uur  - 
aantal deelnemers of 
bezoekers uit Zuidplas 100 25  - 

deelnemer- 
uren 3000 900 3900 = 30 

punten 
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De totale kosten van deze activiteiten zijn begroot op € 3.560 (waarvan ± € 1.900 cateringskosten 
betreft), de totale inkomsten op € 1.055. Het begrote exploitatietekort komt op € 2.505 
(= subsidieaanvraag). 
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen (grotendeels) aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.7).  

 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 punten x 
€ 50/punt =  € 1.000. 
 
Advies 
De afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) een subsidie te 
verlenen van € 1.000. 
 
 
Ouderensoos Moordrecht  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Ouderensoos in Moordrecht organiseert wekelijks in de ruimte naast de voormalige 
brandweerkazerne in Moordrecht, soosactiviteiten (3x per week: biljart-/kaart-/handwerk-/bingo-
middag) en ouderengym (Beter Bewegen, o.l.v. professionele docente). De Ouderensoos wil 
"ouderen in Moordrecht activiteiten bieden zodat ze kunnen deelnemen in de samenleving en niet in 
een sociaal isolement terecht komen. Met de gym willen ze ook bijdragen aan een betere conditie van 
de deelnemende ouderen. Door actief te blijven, blijven de ouderen meer zelfredzaam". 
De ouderensoos heeft de kosten voor 2023 begroot op € 6.050 en de inkomsten op € 4.375. Er is 
daarmee een exploitatietekort begroot van € 1.675 (= subsidieaanvraag). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordeling 
De activiteiten van de Ouderensoos voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende 
activiteiten doelgroepen (2.4.7).  

Activiteit 
1.High tea 
met 
introducées 

2. ALV en 
Chinese 
maaltijd 

3. Kerst-
maaltijd 
+ lezing 

4. 
Activiteiten
-middag 

5. 
Film- 
middag 

6. 
Reisjes 

7. 
Lezingen 

totaal 

aantal malen per jaar 
dat deze activiteit 
plaatsvindt 

1 1 1 12 1 2 4  - 

duur activiteit 2,5 uur 4,5 4,5 uur 3 uur 3 uur 6 uur 3  - 
aantal deelnemers of 
bezoekers uit Zuidplas 35 55 50 20 25 20 25  - 

deelnemer-uren 175 247,5 225 720 75 240 300 1982,5 =  
20 punten 

  Beter 
Bewegen 

Soos-
activiteiten 
ma + wo 

Soos- 
activiteiten 
vr  

Bingo 
Oud& 
Nieuw-
lunch 

Totaal 

frequentie 1x/week 2x/week 1x/week 1x/kwartaal 1x/jaar - 
aantal malen per jaar dat 
deze activiteit plaatsvindt 50x/jaar 100x/jaar 50x/jaar 4x/jaar 1x/jaar - 
duur activiteit 1¼  uur 2¾ uur 2¾ uur 3 uur 3 uur - 
aantal deelnemers per keer 12 13 25 25 60 - 
deelnemer-uren 750 3.575 3.438 300 180 8.243 
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Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. 
 
Advies 
Het advies is om aan de Ouderensoos Moordrecht voor 2023 voor hun activiteitenprogramma een 
subsidie te verlenen van € 1.500. 
 
 
De Zonnebloem Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Zonnebloem Moordrecht heeft als doelstelling: "de gasten met een fysieke beperking wat 
gezellige dagen in het jaar bieden" (degenen voor wie de activiteiten worden georganiseerd worden 
door De Zonnebloem met 'gasten' aangeduid en deze groep bestaat over het algemeen uit ouderen 
met een beperking, al worden jongeren met een fysieke beperking zeker niet uitgesloten als zij willen 
deelnemen). 
De Zonnebloem Moordrecht heeft ook voor 2023 weer een jaarprogramma, bestaande uit diverse 
onderdelen: het bezoekwerk, bijeenkomsten en/of uitjes (Nieuwjaarsreceptie/muzikale bingo , 
pannenkoeken eten, samen schilderen, Kleding vroeger naaien/borduren, muzikale middag, busreis, 
verrassingsmiddag, bezoek Intratuin, Kerstmiddag). 
De Zonnebloem Moordrecht vraagt jaarlijks subsidie aan voor het verschil tussen begrote inkomsten 
(€ 2.672,50) en begrote uitgaven (€ 5.100), voor 2023 bedraagt het begrote tekort dus € 2.427,50. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Zonnebloem 
Moordrecht voldoen aan de 
bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.7).  
Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen 
bijdrage 20 punten x  
€ 50/punt = € 1.000. 
 
Advies 
De Zonnebloem Moordrecht voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.000. 
 
 
Senioren Activiteiten en Reizen (SAR) Zevenhuizen & Moerkapelle 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen & Moerkapelle (SAR) doet een subsidieaanvraag voor 
het jaarlijks activiteitenprogramma. Dit activiteitenprogramma bestaat (voornamelijk) uit: wekelijkse 
soos-/spelmiddag, tweewekelijkse bingomiddag, tweewekelijkse fietstocht (zomermaanden), 
tweewekelijks jeu-de-boulesmiddag (zomermaanden) wekelijks zwemmen, wekelijks gymnastiek, 

Activiteit alle tezamen 
frequentie ± 1 à 1,5x /maand 
aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 9 keer 

duur activiteit 4 uur (dagdeel) 

aantal deelnemers per keer 50-70 (60 
gemiddeld) 

deelnemer-uren 2.160 = 20 punten 
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diverse dagreisjes en jaarlijks een weekreis, hulp bij belastingaangifte en 10x per jaar een 
nieuwsbrief. SAR heeft vijf vaste vrijwilligers en daarnaast nog 12 vrijwilligers 'op afroep'.  
SAR begroot voor 2023 een totaal aan kosten van € 2.535 en € 2.550 aan baten (waaronder de 
subsidie van de gemeente Zuidplas à € 1.5007. De begroting sluit met een klein overschot van € 15. 
SAR rekent zelf voor alle activiteiten tezamen met: 3 middagen/week à 4 uur/middag met 40 à 70 
deelnemers. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van SAR voldoen aan de 
bepalingen voor deelnamebevorderende 
activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de 
maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x  
€ 50/punt = € 1.500. 
 
Advies 
Senioren Activiteiten en Reizen Zevenhuizen 
& Moerkapelle voor 2023 voor het totale activiteitenprogramma een subsidie te verlenen van € 1.500. 
 
 
Stichting Vrienden van de Meander 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De stichting Vrienden van de Meander dient voor 2023 voor het eerst een subsidieaanvraag in bij de 
gemeente Zuidplas. 
Het doel van deze stichting is de financiële middelen bijeen te brengen voor het in stand houden van 
een optimaal woon en leefklimaat voor de bewoners van Meander en de ouderen van Nieuwerkerk 
aan den IJssel die gebruik maken van de diensten van de Meander; zorgen voor de (kleine) extra’s 
die het wonen in en rond het woonzorgcentrum De Meander veraangenamen. 
In afstemming met de Meander organiseert de stichting gedurende het jaar verschillende activiteiten 
ten behoeve van de bewoners van de Meander en omwonende ouderen. Deze activiteiten bestaan 
o.a. uit muzikale activiteiten. Het opluisteren van muziek tijdens de bijeenkomsten van de ouderen in 
de recreatieruimte of in het restaurant van de Meander. Met name deze muzikale activiteiten worden 
in het bijzonder gewaardeerd door de ouderen. De stichting kan deze activiteiten organiseren en 
financieren dankzij enkele sponsoren en de donateurs van de stichting. Het bestuur van de stichting 
verrichten hun werkzaamheden als vrijwilliger en ontvangen geen financiële vergoeding. 
Voor het jaar 2023 is het de bedoeling een cyclus van 10 muzikale activiteiten te organiseren voor de 
ouderen van de Meander en omwonende ouderen. Gesprekken over deze geplande muzikale 
activiteiten zullen gesprekken gevoerd gaan worden met de SAZ, de stichting ZO! en de verschillende 
ouderenorganisaties. 
Gezien de eerdere muzikale activiteiten verwacht de stichting dat er gemiddeld rond de 50 ouderen 
aanwezig zullen zijn bij deze bijeenkomsten. 
Voor de 10 muzikale activiteiten begroot de stichting € 2.500 aan kosten. En € 1.500 inkomsten uit 
eigen middelen en sponsoring. Uitgangspunt is dat de bijeenkomsten gratis toegankelijk zijn. Aan de 
gemeente Zuidplas vraagt de stichting een subsidie gevraagd van € 1.000. 

 
7  In het aangevraagde subsidiebedrag zijn ook de rentebaten opgenomen vanuit het legaat Hueck Stock. Voor 

dit legaat is bepaald (brief 15 september 1958) dat de rentebaten (inmiddels jaarlijks ± € 210) ten bate 
moeten komen aan "de ouden van dagen in uw gemeente [Zevenhuizen] die - zonder onderscheid van 
godsdienst of politieke richting daarvoor naar uw mening in aanmerking komen". De gemeente 
Zevenhuizen(-Moerkapelle) keerde de rentebaten van het legaat altijd apart uit aan de ANBO Zevenhuizen-
Moerkapelle (per 2016: SAR). De gemeente Zuidplas heeft de ANBO (inmiddels SAR) per 2010 gevraagd de 
inkomsten van het legaat als onderdeel van de totale subsidie aan te vragen, want de opbrengsten van het 
legaat zijn opgenomen in het subsidieplafond voor 'deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen'. 

Activiteit alle tezamen 
frequentie wekelijks (3x) 
aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 50 x 3 = 150 

duur activiteit 4 uur 
aantal deelnemers per keer 55 (gemiddeld) 

deelnemer-uren 33.000 = 30 
punten 
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Beoordeling 
De activiteiten van de stichting Vrienden van de Meander voldoen aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen (2.4.7). 
De activiteit vindt 10 maal per jaar plaats, duurt 2,5 uur per keer en er worden 50 deelnemers 
verwacht, het gaat dus om 1.250 deelnemer-uren, op basis van dit aantal is de maximaal te verlenen 
bijdrage 15 punten x  € 50/punt = € 750. 
Verder kunnen er nog maximaal 10 punten worden toegekend voor de samenwerking met andere 
organisaties (ZO!, SAZ, PCOB en KBO). Voorgesteld wordt om hiervoor 5 punten toe te kennen à 
€ 50/punt = € 250. 
 
Advies 
Stichting Vrienden van de Meander een subsidie te verlenen van € 1.000 voor 2023 voor de muzikale 
avonden voor bewoners en omwonenden. 
 
 
De Klup (Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Klup (formeel: Stichting Vrije Tijd en Vorming Midden-Holland) biedt vrijetijdsbesteding voor die 
groepen in de samenleving die moeite hebben om dit zelf te organiseren. Van oudsher is De Klup 
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking. Mede door de 
maatschappelijke verschuivingen is deze groep inmiddels verbreed tot alle mensen met een zekere 
kwetsbaarheid. De Klup biedt de volgende activiteiten aan: 
• Klups (in Gouda): vrijetijdsactiviteiten voor verstandelijk gehandicapten, waaronder wekelijkse 

sport-  en soosactiviteiten, recreatieve cursussen, ontmoeting en daguitstapjes; 
• SamSam: activiteiten, begeleiding en dagbesteding voor mensen met een lichte verstandelijke 

beperking, de dagelijkse eetcafés zijn een belangrijk onderdeel van het activiteitenaanbod; 
• Sport & Bewegen (sportinstuif, fitness, dansen, zwemmen, wandelen, bowlen); 
• Incidentele activiteiten en evenementen. 
De Klup zet zich in voor het vergroten van de zelfredzaamheid, de deelname aan het maatschappelijk 
verkeer, het verhogen van de maatschappelijke inzet van de doelgroep en draagt bij aan het een 
veilig sociaal klimaat en het bevorderen van sociale samenhang. 
Inwoners uit Zuidplas bezoeken de diverse activiteiten op de locaties in Gouda. 
In totaal nemen er 151x inwoners van Zuidplas deel aan de activiteiten van De Klup: 
 

Activiteit # weken 
p/jaar # deelnemers 

Zuidplas 

duur 
activiteit 
per keer 

# 
deelnemer-

uren 
Eetcafé SamSam - Maandag 44 2 3 264 
Eetcafé SamSam - Dinsdag  44 2 3 264 
Eetcafé JONG SamSam - Woensdag 44 2 3 264 
Eetcafé SamSam - Donderdag  44 2 3 264 
Eetcafé SamSam - aanbod vakantieperiode  8 2 3 48 
Donderdagavondklup 22 3 2 132 
Vrijdagavondsoos 22 3 3 198 
Sportinstuif 42 3 2 252 
FitnessDance/aerobics 42 5 2 420 
Jong programma (vr - za - zo) 42 10 4 1680 
Disco 10 15 2 300 
Cursussen/training uitvoering 42   0 
DenkTank SamSam en Jong 16   0 
De Klup Zomeractiviteiten 6 15 4 360 
Roze Klup 4 1 2 8 
Carnaval IJsselstampers in De Brug 1 20 3 60 
Prinsenbal IJsselstampers 1 15 3 45 
Smartlappenspektakel 1 10 2 20 
Hofstedendagen (2 dagen) 1   0 
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Activiteit # weken 
p/jaar # deelnemers 

Zuidplas 

duur 
activiteit 
per keer 

# 
deelnemer-

uren 
Sportdag Olympia 1 20 6 120 
Bingo 12 5 2 120 
High Tea 2   0 
So What (dansfeest) 2 3 2 12 
Dagje uitje Ronde Tafel 1   0 
Nieuwjaarsreceptie 1 5 3 15 
Paas- en kerstbrunch 2 4 3 24 
Paas- en kerstdiner 2 4 3 24 
Totaal aantal deelnemers/deelnemeruren   151    4894 

 
De Klup kent voor 2023 een totale begroting van € 930.000 (voor de hele regio). Gemeentesubsidies 
vormen hierbinnen € 391.000 van de begrote inkomsten: € 366.500 vanuit de gemeente Gouda en  
€ 24.500 vanuit de regiogemeenten. Voor de gemeente Zuidplas begroot De Klup € 4.000 aan 
inkomsten (= subsidieaanvraag 2023). 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Klup voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximale te verlenen bijdrage 30 punten x € 50/punt = 
€ 1.500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het gegeven dat een extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten); 
• als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit 

geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de kosten van de begeleidende 
professionals (maximaal 40 punten). 

In totaal kunnen maximaal 80 punten worden toegekend (= € 4.000). 
 
Advies 
De Klup een subsidie te verlenen voor 2023 voor (de deelname van inwoners van Zuidplas aan) de 
algemene activiteiten van € 4.000. 
 
 
Stichting Vier het Leven 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Vier het Leven is een landelijke stichting die zich ten doel stelt het sociaal isolement 
onder ouderen te beperken door het organiseren van sociaal-culturele activiteiten in de vorm van 
(door vrijwilligers volledig begeleide) film-, theater- en concertbezoeken voor ouderen. 
In 2010 is Vier het Leven op eigen kosten gestart met een activiteitenaanbod in Zuidplas, eerst in 
Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht en in 2011 uitgebreid tot alle dorpen van de gemeente. 
Deelnemers zijn zeer enthousiast over Vier het Leven en voelen zich echt uit een sociaal isolement 
gehaald. Zij hopen op voortzetting van de activiteiten van Vier het Leven. Ook de ouderenadviseurs 
zien positieve resultaten van de activiteiten van Vier het Leven tot nu toe. 
Een onderzoek van MOvisie heeft aangetoond dat deelname aan sociaal-culturele activiteiten één 
van de beste manieren is om iets te doen aan gevoelens van eenzaamheid en om mensen weer in 
verbinding met anderen te brengen. 
De kosten van de uitgaansavonden zijn in principe voor de deelnemende oudere zelf (vervoer, kosten 
toegangskaarten en een consumptie). Vier het Leven heeft daarnaast organisatiekosten en de kosten 
van de begeleidende vrijwilligers. 
Vier het Leven vraagt van de gemeente Zuidplas voor 2023 een bijdrage van € 3.200. Vier het Leven 
schrijft: "We streven ernaar om samen met 17 betrokken vrijwilligers uit programmagebied Zuidplas + 
Capelle aan den IJssel 150 contactmomenten voor ouderen te realiseren; voor ouderen uit gemeente 



 

 52  

Zuidplas streven we naar 50 sociaal-culturele ontmoetingen. Wij bereiken ons doel door het 
organiseren van online en offline sociaal (culturele) activiteiten, waarbij onze kracht zit in het 
maatwerk, het ‘ontzorgen’ en de oprechte aandacht voor onze gasten en vrijwilligers." 
De totale kosten voor het programma voor deelnemers van de gemeente Zuidplas voor 2023 zijn 
begroot op € 11.870. Naast de deelnemerbijdrages en een subsidie van de gemeente Zuidplas vraagt 
Vier het Leven ook aan andere partijen om een bijdrage in de kosten, via fondsen, donaties e.d., ook 
uit het lokale en regionale bedrijfsleven. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Vier het Leven 
voldoen aan de bepalingen voor 
deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-
uren is de maximaal te verlenen 
bijdrage 5 punten x € 50/punt = 
€ 250. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend: 
• voor het bewerkstelligen van een 'inclusieve samenleving': kwetsbare ouderen kunnen op deze 

manier juist (weer) naar reguliere bezoeken/(avond)voorstellingen aan algemene culturele 
instellingen als schouwburgen, musea en bioscopen (blijven) gaan (maximaal 10 punten). 

• als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit 
geval zijn dit de kosten voor de noodzakelijke begeleiders: zoals de kosten van de begeleidende  
vrijwilligers (maximaal 40 punten). 

• samenwerking met andere instellingen - theaters in de regio, Stichting ZO! (ouderenadviseurs, 
VIP), SVO+PCOB+KBO, bibliotheek, vervoer (landelijke MuseumPlusBus), zorginstellingen in 
Zuidplas: maximaal 10 punten. 

In totaal kunnen maximaal 65 punten worden toegekend (= € 3.250). Vier het Leven vraagt 
€ 3.200. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
Stichting Vier het Leven voor hun programma in 2023 een subsidie te verlenen van € 3.200. 
 
 
Stichting WeZoDo (Welzijn & Zorg voor Doven) Zuid-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.7 deelnamebevorderende activiteiten doelgroepen 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland (te Zoetermeer) zet zich in voor de 
belangenbehartiging en vrijetijdsbesteding/maatschappelijke participatie van dove mensen (auditief 
beperkten). Auditief beperkten hebben binnen de horende wereld als gevolg van 
communicatieproblemen geen of weinig sociale contacten en dat maakt het voor hen weinig 
zinvol/interessant om binnen de eigen gemeente deel te nemen aan allerlei activiteiten (sport, 
ontspanning, educatie, etc.).  
WeZoDo organiseert daarom gedurende het jaar verschillende soorten activiteiten voor deze 
doelgroep, voor 2023 zijn er tenminste 17 soorten activiteiten gepland.  
De ervaring leert dat enkele inwoners van Zuidplas aan een viertal soorten activiteiten regelmatig 
deelnemen, zie 
schema hiernaast. 
 
 

Activiteit begeleid 
theaterbezoek e.d. 

frequentie 1 à 2x/week 
aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 50 

duur activiteit 4,5 uur 
aantal deelnemers per keer 2  
deelnemer-uren 450 = 5 punten 

4 activiteiten bezocht door inwoners uit Zuidplas alle activiteiten  
gemiddelde frequentie 2x/mnd 
totaal aantal malen per jaar dat de activiteiten op jaarbasis  plaatsvinden 20 
gemiddelde duur per activiteit 6,5 uren 
gemiddeld aantal deelnemers of bezoekers uit Zuidplas 1,5 
totaal aantal deelnemer-uren in 2023 195 = 5 punten 
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WeZoDo vraagt voor 2023 aan alle gemeenten waaruit deelnemers komen een financiële bijdrage, 
aan de gemeente Zuidplas wordt € 750 gevraagd.  
 
Beoordeling 
De activiteiten van WeZoDo voldoen aan de bepalingen voor deelnamebevorderende activiteiten 
doelgroepen (2.4.7). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 5 punten x € 50/punt = 
€ 250.  
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend voor het gegeven dat een 
extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten à 50/punt = € 500) 
 
Advies 
De Stichting Welzijn&Zorg (WeZoDo) Doven Zuid-Holland voor 2023 een subsidie te verlenen van 
€ 750 voor het deel van hun activiteitenprogramma dat ten goede komt aan inwoners van Zuidplas. 
 
 
Stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen Nieuwerkerk aan den IJssel (SVO) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.8 algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen met een beperking' 
 

 
Aanvraag 
De stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen (SVO) is een overkoepelende 
belangenorganisatie voor ouderen in Zuidplas. Het SVO vertegenwoordigt zowel ouderen vanuit de 
verschillende ouderenbonden/-organisaties als ook ouderen die niet bij een bond/organisatie zijn 
aangesloten. 
Het SVO is daarnaast vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein Zuidplas. 
Het SVO vraagt voor 2023 een subsidie aan van € 1.250. De voor 2023 begrote kosten behelzen 
bestuurs-/secretariaats-/administratiekosten en PR. 
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.8 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal Domein en het gaat om subsidiabele kosten. 
Volgens de algemene bepalingen (2.4.5) geldt voor het bepalen van het subsidiebedrag een 
puntensysteem, waarop de aanvraag van het SVO als volgt scoort: 
 

te scoren onderdeel aantal punten 
a. bereik van de activiteit (§ 2.4.7, artikel 4) 20 
b. extra kwetsbare doelgroep? 0 
c. activiteit bewerkstelligt inclusieve samenleving? 10 
d. samenwerking met andere instellingen 10 
e. noodzaak extra kosten? 0 
totaal 40 

 
Wanneer de score van 40 punten wordt vermenigvuldigd met het normbedrag per punt, resulteert dit 
in een subsidiebedrag van maximaal € 2.000. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. 
 
Advies 
Stichting Samenwerkingsverband Ouderenbelangen voor 2023 een subsidie te verlenen van 
€ 1.250. 
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Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.8 algemene belangenbehartiging voor de doelgroepen 'ouderen' en 'mensen met een beperking' 
 

 
Aanvraag 
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken (PGCZ) is een belangenbehartigende organisatie 
voor mensen met een beperking in de gemeente(n) Zuidplas (en Waddinxveen en Krimpenerwaard). 
De activiteiten het platform bestaan in 2023 uit:  
1. Voorlichting, informatievoorziening en ondersteuning doelgroep, d.m.v. themabijeenkomsten, website, 

social media, nieuwsbrief, folder, persoonlijk advies en lotgenotencontact via contactpunten in de 
verschillende dorpen alsmede het nieuw te starten project Gehandicapten-Informatie-Project Scholen 
(GIPS). 

2. Onderhouden van contacten met de doelgroep, bestuursvergaderingen en overleggen met 
organisaties zoals de Adviesraad Zuidplas, gemeente Zuidplas, RNOG, Regionale Reumavereniging, 
Stichting ZO!, Ieder(in), politieke partijen en overige organisaties die actief en ondersteunend de 
belangen behartigen van onze doelgroep. 

3. Actief werken aan deskundigheidsbevordering van de vrijwilligers van PGCZ en de doelgroep, 
bijvoorbeeld door lidmaatschap van landelijke informatieplatforms en het volgen van relevante wet- en 
regelgeving. 

4. Proactief behartigen van de belangen van onze doelgroep op alle gebieden waarbij de nadruk 
komende jaar zal liggen op de invoering van de Lokale Inclusie-Agenda 

Voor 2023 vraagt het PGCZ een subsidie aan voor deze activiteiten van in totaal € 3.022,50 
 
Beoordeling 
De activiteiten 1 t/m 3 voldoen aan de bepalingen van paragraaf 2.4.8 van de Uitvoeringsregeling 
Subsidies Sociaal Domein en het gaat om subsidiabele kosten. 
Volgens de algemene bepalingen (2.4.5) geldt voor het bepalen van het subsidiebedrag een 
puntensysteem, waarop de aanvraag van het PGCZ als volgt scoort: 
  

te scoren onderdeel aantal punten 
a. bereik van de activiteit (§ 2.4.7, artikel 4) 20 
b. extra kwetsbare doelgroep? 10 
c. activiteit bewerkstelligt inclusieve samenleving? 10 
d. samenwerking met andere instellingen 10 
e. extra kosten (voor thema-bijeenkomsten) 10 
totaal 60 

 
Wanneer de score van 60 punten wordt vermenigvuldigd met het normbedrag per punt (€ 50), 
resulteert dit in een subsidiebedrag van maximaal € 3.000. 
 
Advies 
Het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken voor 2023 een subsidie te verlenen van 
€ 3.000 voor hun activiteiten 'algemene belangenbehartiging voor de doelgroep mensen met een 
beperking'. 
 
 
Senioren Actief Zuidplas (SAZ) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
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Aanvraag 
Senioren Actief Zuidplas is in 2016 opgericht. SAZ heeft als missie: "Binnen de gemeente Zuidplas een 
relevante rol spelen bij het in standhouden van en zo mogelijk verbeteren van de levenskwaliteit van onze 
doelgroep. Wij doen dit door het aanbieden van praktische diensten, het bieden van steun bij het vinden 
en inzetten van eigen kracht en het organiseren van activiteiten met als doel conditieverbetering en het 
voorkomen van eenzaamheid en isolement.". 
SAZ huurt sinds 2018 een ruimte in seniorenwooncentrum Dianthus te Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze 
is noodzakelijk voor de kantoorwerkzaamheden rondom de organisatie/coördinatie/planning van de vele 
activiteiten van de SAZ. SAZ betaalt hiervoor een jaarlijks huurbedrag van € 5.020 (prijspeil 1 juli 2022). 
De totale huisvestingskosten van Dianthus (huur, verzekering, energie en water, schoonmaak) bedragen 
€ 7.499 per 1 juli 2022. Voor de activiteiten zelf worden vaak ook nog ruimtes gehuurd. Voor alle 
accommodatiekosten geldt dat deze zijn verwerkt in de subsidieaanvraag voor de hieronderstaande 
onderdelen (voor de kosten van Dianthus geldt dat SAZ deze voor € 3.474 omslaat op de activiteiten). 
De activiteiten van SAZ zijn gebaseerd op drie pijlers, te weten: 
1. Ondersteuning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.5 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, is in het 

voorgaande behandeld) 
2. Ontspanning (subsidie mogelijk op basis van 2.4.6 van de Uitvoeringsregeling Subsidies, is in het 

voorgaande behandeld) 
3. Inspanning, in dit kader organiseert SAZ in 2021 de volgende activiteiten: 

• Fitness;   
• Yoga, waaronder styoelyoga; 
• Fysiogym (voor mensen met reuma) 
• Hydrotherapie (voor mensen met reuma). 

De SAZ vraagt hiervoor € 12.051 subsidie aan = totale exploitatietekort op bovengenoemde 
activiteiten). 
 
Beoordeling 
De activiteiten van SAZ voldoen aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen (2.4.10). 

 
• Op basis van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten x 

€ 50/punt = € 1.500. 
• Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend als tegemoetkoming in de 

extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de 'kosten 
voor instructie bij gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen'. Hiervoor kunnen 
maximaal 40 punten = € 2.000 worden verleend. 
De bewegingsactiviteiten van SAZ hebben bij elkaar 7346 deelnemeruren, dit zijn veel meer 
(4345) deelnemeruren dan het maximumaantal (3.001) waarvoor standaard punten kunnen 
worden toegekend. Het is dus reëel om aan extra punten het maximale aantal (40) toe te kennen. 

• Ook kunnen er extra punten worden topegekend voor de extra kwetsbare doelgroep (deelnemers 
stoelyoga), maximaal 10 punten = € 500. 

• Tenslotte kan er op basis van artikel 4 van paragraaf 2.4.10 nog een aanvullende subsidie worden 
verleend, als tegemoetkoming in het exploitatietekort op de hydrotherapie (waarbij extra verwarmd 
zwembadwater en speciale instructie nodig is: tezamen € 8.118), naast de puntensubsidie van 
€ 4.000. 
Om het totale tekort exploitatietekort op de activiteiten 'Inspanning' te dekken, is nog een 
aanvulling nodig van € 8.051. 

In totaal kan aan SAZ voor het onderdeel 'inspanning' een subsidie worden verleend van maximaal 
€ 12.051. 

Activiteiten 
'Inspanning' Fitness Yoga Hydro-

therapie 
Fysio- 
gym 

Fitness 
Zeven- 
huizen 

Yoga 
Zeven-
huizen 

Stoel- 
yoga 
Moer-
kapelle 

Yoga 
Moer- 
kapelle 

Stoel- 
yoga 
Moor- 
drecht 

Totaal 

aantal malen per 
jaar dat deze 
activiteit plaatsvindt 

38x/ 
jaar 

44x/ 
jaar 

44x/ 
jaar 

48x/ 
jaar 

40x/ 
jaar 

40x/ 
jaar 

36x/ 
jaar 

36x/ 
jaar 

36x/ 
jaar  - 

duur activiteit 1 uur 1 uur 1,5 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur 1 uur  - 
aantal deelnemers 
per keer 32 22 33 18 15 11 10 10 10  - 

deelnemer-uren 1216 968 2178 864 600 440 360 360 360  7346  
= 30 punten 
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Advies 
Aan Senioren Actief Zuidplas (SAZ) voor 2023 voor hun activiteiten in het kader van 'Inspanning' een 
subsidie te verlenen van € 12.051. 
 
 
VOF Het Yogahuis - Yoga voor Reumapatiënten 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvraag 
VOF Het Yogahuis biedt 'yoga voor reumapatiënten' aan, dit is een voortzetting van de yogalessen 
die tot en met 2017 onder de vlag van de inmiddels opgeheven Reumapatiëntenvereniging (RPV) 
Nieuwerkerk aan den IJssel gesubsidieerd werden aangeboden. 
Voor 2023 vraagt Het Yogahuis een subsidie aan van € 720, waarmee korting op de lessen kan 
worden geboden aan leden van de betreffende doelgroep. 
 
Beoordeling 
De yogalessen voor reumapatiënten voldoen aan 
de bepalingen voor gezondheidsbevorderende 
activiteiten voor doelgroepen (2.4.10). Op basis 
van het aantal deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 10 punten x € 50/punt = € 500. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend als tegemoetkoming in de 
extra hoge kosten, noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit de 'kosten voor 
instructie bij gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen'. Hiervoor kunnen maximaal 40 
punten worden verleend. In dit geval worden er 5 punten extra toegekend (= € 250), waarmee het 
totale subsidiebedrag op € 750 zou komen. 
Volgens paragraaf 1.2, artikel 4 lid 4 wordt er niet meer toegekend dan het aangegeven of blijkende 
tekort van de begroting van de instelling. Geadviseerd wordt daarom de subsidie op basis van de 
extra toegekende punten op € 220 te houden.  
 
Advies 
VOF Het Yogahuis voor 2023 een subsidie te verlenen van € 720 voor hun 'yogalessen voor 
reumapatiënten'. 
 
 
Korfbalvereniging IJsselvogels 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvragen 
Korfbalvereniging IJsselvogels in Moordrecht doet jaarlijks een aanvraag voor het Integratietoernooi, 
een korfbaltoernooi voor gehandicapten. 
 
Beoordeling 
Korfbalvereniging IJsselvogels in Moordrecht organiseert jaarlijks een gehandicaptentoernooi 
('integratietoernooi') in Moordrecht. Duur: 1 dag. Begrote kosten: € 1.350. 
 
 
 

Activiteit Yoga 
frequentie 1x/week 
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt 48x/jaar 
duur activiteit 1 uur 
aantal deelnemers per keer 12 
deelnemer-uren 576=10 punten 
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Met deze activiteit wil IJsselvogels  
bewerkstelligen dat kinderen met een 
(verstandelijke) beperking kennismaken met 
een sportactiviteit en zich eventueel aanmelden 
bij een sportvereniging (IJsselvogels begroot 
als inkomst een extra contributie van 3 nieuwe 
leden). 
Voor het toernooi vraagt IJsselvogels € 1.125 
subsidie (het verschil tussen de begrote kosten 
en de verwachte extra contributie-inkomsten). 
Het 'integratietoernooi' voldoet aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen (2.4.10).  
Volgens artikel 2.4.5 wordt het subsidiebedrag bepaald via een puntensysteem, waarbij op basis van 
het aantal deelnemer-uren de maximale te verlenen bijdrage € 500 is (10 punten x € 50/punt = € 500). 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend voor het gegeven dat een 
extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten). 
In totaal kunnen er voor deze activiteit 20 punten worden verleend (€ 1.000). 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Korfbalvereniging IJsselvogels voor 2023 een activiteitensubsidie te verlenen 
van € 1.000 te verlenen voor het Integratietoernooi. 
 
 
Badmintonvereniging Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvraag 
Badmintonvereniging Zevenhuizen doet een aanvraag ten behoeve van het faciliteren van de 
doelgroep ouderen, zodat er meer ouderen bij de badmintonvereniging komen of blijven spelen. 
Van de 36 leden van de club zijn er momenteel 14 uit Zuidplas afkomstige leden ouder dan 65 jaar, 
die één of twee keer per week komen badmintonnen.  
Er wordt op 135 avonden per jaar gespeeld, door gemiddeld 12 leden per avond, waarvan 14/36 65+-
leden afkomstig uit Zuidplas. Een trainingsavond duurt gemiddeld 1:50 minuten (= 1,83 uur).  
De Badmintonvereniging berekent op basis van deze gegevens het aantal deelnemer-uren: 
135 x 12 x (14/36) x 1,83 = 1.155. 
De Badmintonvereniging begroot hun uitgaven voor het seizoen 2022-2023 op € 6.295, de inkomsten 
(zonder subsidie) op € 5.475. De begroting sluit daarmee met een negatief saldo: € 820. 
 
Beoordeling 
De activiteiten voldoen aan de bepalingen uit paragraaf 2.4.10 van de Uitvoeringsregeling Subsidies 
Sociaal en Maatschappelijk Domein 2022. 
Het deelnemer-uren-aantal van de Badmintonvereniging Zevenhuizen bedraagt 1.155, en een 
deelnemer-uren-aantal tussen de 1.000 en 1.500 geeft recht op 15 punten à € 50/punt, dus en 
subsidie van € 750. 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Badmintonvereniging Zevenhuizen een activiteitensubsidie te verlenen voor 
2023 van € 750 ten behoeve van de oudere deelnemers. 
 
 
 
 
 
 

Activiteit 
G-
toernooi 

Totaal 

frequentie jaarlijks  - 
aantal malen per jaar dat deze activiteit 
plaatsvindt 

1x/jaar  - 

duur activiteit 8 uur  - 
aantal deelnemers per keer 70  - 

deelnemer-uren 
560 560 = 10 

punten 
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Jeu-de-Boules Club (JBC) Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvraag 
De Jeu-de-Boules Club (JBC) Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt jaarlijks voor twee activiteiten 
subsidie aan, namelijk: 
a. een activiteitensubsidie voor de activiteit 'ontmoeting senioren JBC Nieuwerkerk aan den IJssel' 
b. een activiteitensubsidie voor het organiseren van het Raadhuispleintoernooi. 

 
Beoordeling 
a. 'ontmoeting senioren JBC Nieuwerkerk aan den IJssel'  

JBC Nieuwerkerk aan den IJssel organiseert wekelijks driemaal activiteiten voor ouderen; van  
13-17 uur worden er 3 partijen gespeeld. Er zijn per dagdeel (4 uur) 50 leden aanwezig, 155x/jaar, 
dit zijn 31.000 deelnemeruren. Bij een dergelijk deelnemeruren worden er 30 punten toegekend 
van € 50/punt. Hiermee komt het te verlenen subsidiebedrag op € 1.500. 

b. het Raadhuispleintoernooi. 
De activiteit vindt in 2023 éénmaal plaats, heeft een duur van 11,5 uur en er worden 180 
deelnemers verwacht. Het aantal deelnemer-uren komt daarmee op 1 x 11,5 x 180 = 2.070. 
Bij 1.501 tot 3.000 deelnemer-uren worden er 20 punten toegekend van € 50/punt (€ 1.000).  
Daarnaast kunnen er nog maximaal 40 punten worden toegekend voor de noodzaak van het 
maken van extra kosten die met de aard van de activiteit samenhangen, zoals het storten van 
zand op het Raadhuisplein en andere specifieke materiaalkosten, die JBC begroot op € 3.000).  
Bij toekennen van dit maximaal aantal punten + de punten voor de deelnemeruren komt het totaal 
aantal punten op 60 (à € 50/punt = € 3.000).  
Artikel 4 lid 4 van paragraaf 1.2 (Algemene bepalingen activiteitensubsidies) stelt: "Wanneer het 
bedrag dat uit de berekening komt hoger is dan het aangegeven of blijkende tekort op de 
begroting van de instelling, wordt maximaal dit tekort als subsidie verleend, waarbij het tekort 
slechts betrekking heeft op de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor 
het doen slagen van de activiteit." 
JBC begroot het totale tekort op deze activiteit op € 2.900. Dit is dan ook het geadviseerde 
subsidiebedrag. 
De activiteiten voldoen beide aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten voor 
doelgroepen (2.4.10). 

 
Advies 
Geadviseerd wordt om JBC Nieuwerkerk aan den IJssel een activiteitensubsidie te verlenen voor 
2023 van in totaal € 4.400 ten behoeve van ontmoeting senioren JBC en het Raadhuispleintoernooi. 
 
 
OSS Be Fit 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvraag 
OSS Be Fit biedt wekelijks (48x per jaar) aan 3 groepen van 12 (nog zelfstandig wonende) ouderen 
gymnastiekactiviteiten. 
Deze lessen worden gegeven in het gebouw van de gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat te 
Zevenhuizen, door gediplomeerde leiding. De lessen gericht zijn op het gebruik van alle spieren, voor 
zover dat uiteraard gezien de leeftijd van de deelnemers mogelijk is. Meestal wordt er door iedere 
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deelnemer gebruik gemaakt van een stoel zodat zij steun hebben of even uit kunnen blazen bij de 
oefeningen. 
Het is een activiteit die gericht is op gezondheidsbevordering, het bevorderen van de zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid en tevens is het een sociaal-recreatieve activiteit die zorgt voor zingeving en 
eenzaamheidsbestrijding. 
Voor het jaar 2023 wil OSS Be Fit, behalve het voortzetten van de huidige activiteiten met de huidige 
leden, een derde uur op donderdag opstarten. Dit voornemen is mede tot stand gekomen door vragen 
vanuit de huidige deelnemersgroep om een mogelijkheid te creëren om nieuwe leden aan te kunnen 
nemen. Echter, gezien de hoger wordende leeftijd van de leden en de daarmee gepaarde lichamelijke 
beperkingen, wordt er ook een steeds groter beroep gedaan op de persoonlijke begeleiding van de 
leidster. Ook wordt de begeleiding van een grotere groep beperkt doordat deelnemers allen gebruik 
maken van een stoel voor de oefeningen en daarnaast ook vaak hun eigen hulpmiddelen meenemen, 
zoals bijv. rollators. Zodoende is gebleken dat twaalf deelnemers per les dan ook het maximum is en dat 
uitbreiding alleen mogelijk is door een extra uur op te starten. Dit brengt echter ook extra kosten met zich 
mee. 
OSS Be Fit begroot voor de ouderengym € 5.750 aan kosten en € 3.600 aan inkomsten 
(€ 100/jaar/deelnemer). Het tekort op de begroting € 2.150 vragen zij aan als subsidie. 
 
Beoordeling 
De ouderengym van OSS Be Fit voldoet aan de bepalingen voor gezondheidsbevorderende activiteiten 
voor doelgroepen (2.4.10). 
Op basis van het aantal deelnemer-uren (1.728) is de maximaal 
te verlenen bijdrage 20 punten x € 50/punt = € 1.000. 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden 
toegekend als tegemoetkoming in de extra hoge kosten, 
noodzakelijk voor het slagen van de activiteit. In dit geval zijn dit 
de 'kosten voor instructie bij gezondheidsbevorderende 
activiteiten voor doelgroepen'. Voorgesteld wordt om aan OSS 
Be Fit 20 van deze extra punten toe te kennen (€ 1.000). 
De totaal te verlenen subsidie komt dan op € 2.000. Door de jaarbijdrage van de deelnemers iets te 
verhogen, van € 100 naar € 105 (= € 2,20 per keer in plaats van € 2,10), kan OSS Be Fit voor de 
ouderengym de begroting sluitend krijgen. 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Trimvereniging OSS Be Fit voor 2023 een activiteitensubsidie te verlenen van 
€ 2.000 voor de activiteit Ouderengym. 
 
 
Stichting Zorgpartners Midden-Holland/TANDEM 'Samen Oplopen' 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.10 gezondheidsbevorderende activiteiten doelgroepen  
 

 
Aanvraag 
Stichting Zorgpartners Midden-Holland, organisatie-eenheid 'TANDEM' vraagt een subsidie aan voor 
'Samen Oplopen'. 
Vanaf zorgcentrum De Meander in Nieuwerkerk aan den IJssel start iedere dinsdagmiddag een 
wandelgroep voor mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers onder begeleiding van een 
casemanager. Mensen hoeven zich niet tevoren aan te melden en kunnen meegaan wanneer het hen 
uitkomt. Mensen van de dagbesteding van De Meander zijn ook van harte welkom om mee te lopen, 
evenals mensen met verminderde mobiliteit (voor maximaal 2 deelnemers is er een rolstoel 
beschikbaar). De wandeling duurt ongeveer een uur en is maximaal 3 km lang. Weer of geen weer, 
de wandelingen gaan altijd door. Na de wandeling is er de gelegenheid om wat te gebruiken en 
elkaar te ontmoeten. Beoogde effecten zijn: 
 

Activiteit Ouderengym 
frequentie 1x/week 
aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 144x/jaar 

duur activiteit 1 uur 
aantal deelnemers per 
keer 12 

deelnemer-uren 1.728 = 
20 punten 
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• Ontmoeten: mensen met geheugenproblemen en hun mantelzorgers komen op laagdrempelige wijze 
bij elkaar; 

• Professionele ondersteuning: er is gelegenheid im vragen te stellen aan de casemanager. Door te 
starten bij (de dagbesteding van) De Meander kunnen deelnemers van de dagbesteding  
meewandelen en het neveneffect is dat deelnemers kennismaken met wat een dagbesteding te 
bieden heeft, dit werkt drempelverlagend; 

• Positieve gezondheid: wandelen kan een positieve invloed hebben op mensen met 
geheugenproblemen, omdat  het de nadruk legt op wat nog wél mogelijk is; 

• Lotgenotencontact: door deelname aan de wandelgroep ontmoeten mantelzorgers elkaar en biedt dit 
een mooie gelegenheid om door te praten over hun ervaringen; 

• Gezondheidsbevordering: buiten wandelen is goed voor de gezondheid, maar aansluitend op de 
bevindingen van 'beweegprofessor' Erik Scherder draagt het ook bij aan activering en betere 
doorbloeding van de hersenen; 

• Ontspanning: wandelen zorgt voor ontspanning;  
• Spontane gesprekken: gesprekken verlopen veel makkelijker en meer ontspannen als je naast elkaar 

loopt; 
• Samen: samen dingen beleven komt het gevoel van vertrouwen ten goede, voor mensen met 

cognitieve problemen en hun mantezorgers. 
Het betreft een activiteit die past binnen het Plan van aanpak Ondersteuning bij dementie (eind 2020 
vastgesteld door het college van B&W van de gemeente Zuidplas). 
De kosten van de activiteit bedragen voor het hele jaar € 5.520, dit betreft met name 
personeelskosten (€ 4.160). 
 
Beoordeling 
Samen Oplopen voldoet aan de 
bepalingen voor 
gezondheidsbevorderende activiteiten 
voor doelgroepen (2.4.10).  
Volgens artikel 2.4.5 wordt het 
subsidiebedrag bepaald via een puntensysteem, waarbij op basis van het aantal deelnemer-uren de 
maximale te verlenen bijdrage € 250 is (5 punten x € 50/punt = € 250). 
Daarnaast kunnen er voor deze activiteit nog punten worden toegekend voor het gegeven dat een 
extra kwetsbare doelgroep wordt bereikt (maximaal 10 punten = € 500). 
In totaal kunnen er voor deze activiteit 15 punten worden verleend (€ 750). 
 
Advies 
Geadviseerd wordt om Zorgpartners Midden-Holland/TANDEM voor 2023 een activiteitensubsidie te 
verlenen van € 750 te verlenen voor 'Samen Oplopen'. 
 
 
EHBO-vereniging Zevenhuizen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.11 EHBO-verenigingen  
 

 
Aanvraag 
De EHBO-vereniging Zevenhuizen vraagt voor 2023 een subsidie aan als tegemoetkoming in de 
kosten voor (het organiseren van) de (herhalings)lessen EHBO, EHAK (Eerste Hulp aan Kinderen) en 
Reanimatie/AED en voor de aanwezigheid bij evenementen. 
Het verschil tussen de totale begrote inkomsten (€ 5.433 ) en de totale begrote uitgaven (€ 9.508) 
komt op € 4.075. Dit voert de EHBO-vereniging Zevenhuizen ook op als totaal aangevraagd 
subsidiebedrag. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de EHBO-vereniging Zevenhuizen voldoen aan de bepalingen voor EHBO-
verenigingen (2.4.11).  

Activiteit 
Samen 
Oplopen 

aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt 46x/jaar 
duur activiteit 1 uur 
(gemiddeld) aantal deelnemers per keer 7 
deelnemer-uren 322 = 5 punten 
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• herhalingscursussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• nieuwe cursussen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• aanwezigheid bij evenementen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oogstfeest (O), Avondvierdaagse (A), Koningsdag (K), Lionsloop (LI), School Volleybaltoernooi (2x, V), Lampionoptocht (LO), 
Bridgetoernooi (B), Voetbaltoernooien Groeneweg (VB) en Overig (OV), zoals Roeitoernooien, fietsevenementen, open dag 
imkervereniging, triatlon etc. 
 
• Op basis van (1.307,5 + 255 + 305 =) 1.867,5 deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 20 

punten x € 50/punt = € 1.000. 
• Naast punten voor deelnemer-uren kunnen er ook (maximaal 10) punten worden toegerekend op basis 

van "de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken van de 
door de gemeenteraad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein".  
EHBO Zevenhuizen stelt terecht dat zij met hun activiteiten, activiteiten/evenementen van andere 
vrijwilligersorganisaties mede mogelijk maken. Het toekennen van 10 extra punten zou dus zeker op 
zijn plaats zijn. In totaal kunnen dan 30 punten worden verleend à € 50/punt = 
€ 1.500 totaal. 

• De EHBO-vereniging Zevenhuizen gebruikt bij hun aanwezigheid een EHBO-caravan, die in 2023 
dringend aan een opknapbeurt toe is à € 1.500. Deze kosten kunnen worden aangemerkt "extra kosten 
die noodzakelijk zijn voor het slagen van de activiteit". Hiervoor worden 30 punten toegekend à 
€ 50/punt = € 1.500. 

Het totale puntenaantal komt zo op 60 en het mogelijke subsidiebedrag op € 3.000. 
 
Advies 
De EHBO-vereniging Zevenhuizen voor 2023 een subsidie te verlenen van € 3.000 voor 'lessen en 
bijscholing EHBO en voor aanwezigheid bij evenementen'. 
 
 
Vereniging EHBO Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.11 EHBO-verenigingen  
 

 
Aanvraag 
De Vereniging EHBO Moordrecht vraagt voor 2023 een subsidie aan als tegemoetkoming in hun 
totale activiteitenprogramma, voor de 'lessen en bijscholing EHBO' en voor de inzet van EHBO-ers bij 
de evenementen in het dorp. Voor het totale activiteitenprogramma begroot de Vereniging EHBO 

Activiteiten EHBO EHAK AED-
reanimatie totaal 

frequentie wekelijks wekelijks wekelijks  
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt  40x/jaar 3x/jaar 4x/jaar  
duur activiteit  2,5 uur 3,5 uur 2,5 uur  
aantal deelnemers per keer 10 15 15  
deelnemer-uren 1000 157,5 150 1307,5 

Activiteiten EHBO AED-
reanimatie totaal 

frequentie wekelijks wekelijks  
aantal malen per jaar dat deze activiteit plaatsvindt  9x/jaar 4x/jaar  
duur activiteit  2,5 uur 2,5 uur  
aantal deelnemers per keer  6 12  
deelnemer-uren 135 120 255 

Activiteiten O A K LI V LO B VB OV totaal 
Aantal keer per jaar dat 
deze activiteit plaatsvindt 

1x/jr 4x/jr 1x/jr 1x/jr 2x/jr 1x/jr 1x/jr 4x/jr 3x/jr   

duur activiteit 12 
uur  

3  
uur 

12 
 uur 

5 
uur 

3 
uur 

2 
uur 

4 
uur 

10 
uur 

8 
uur 

  

aantal EHBO-ers 6 2 4 3 1 2 2 2 2   
deelnemer-uren 72 24 48 15 6 4 8 80 48 305 
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Moordrecht € 2.797,35, waarvan € 1.470 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Het begrote nadelig 
saldo is € 1.327,35. Dit is te beschouwen als het aangevraagde subsidiebedrag. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Vereniging EHBO Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor EHBO-
verenigingen (2.4.11).  
Op basis van het aantal 
deelnemer-uren is de maximaal 
te verlenen bijdrage 10 punten x 
€ 50/punt = € 500. 
Verder kunnen er voor 
"activiteiten waarbij instellingen 
samenhang of samenwerking 
bewerkstelligen met andere 
instellingen die zich inzetten 
voor het bereiken van door de raad bepaalde maatschappelijke effecten voor het Sociaal Domein" 
een score krijgen van (maximaal) 10 punten. In dit geval kunnen er 10 extra punten (€ 500) worden 
toegekend omdat de EHBO Moordrecht samenwerkt met de organisaties die Koningsdag, de 
Sinterklaasintocht, de Kerstmarkt en de Avondvierdaagse in Moordrecht organiseren. Zonder de inzet 
van de EHBO kunnen deze evenementen niet plaatsvinden.  
In totaal kunnen er 20 punten worden toegekend à € 50 = € 1.000 subsidie 
 
Advies 
De Vereniging EHBO Moordrecht voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.000 voor 'lessen en 
bijscholing EHBO'. 
 
 
Vereniging EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
2.4.11 EHBO-verenigingen  
 

 
Aanvraag 
De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt voor 2023 een subsidie aan als tegemoetkoming in hun 
totale activiteitenprogramma en met name voor de EHBO-opleiding en -vervolgopleiding. 
Voor het totale activiteitenprogramma begroot de EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel € 2.843 aan 
kosten, waarvan € 1.740 vanuit eigen middelen wordt gedekt. Er wordt ook een subsidie van de 
gemeente Zuidplas begroot van € 500. Inclusief subsidie wordt er nog steeds een nadelig saldo 
begroot van € 603. 

 
Beoordeling 
De activiteiten van EHBO Nieuwerkerk 
aan den IJssel voldoen aan de 
bepalingen voor EHBO-verenigingen 
(2.4.11).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren 
is de maximaal te verlenen bijdrage 10 
punten x € 50/punt = € 500. 

 
Advies 
De EHBO Nieuwerkerk aan den IJssel voor 2023 een subsidie te verlenen van € 500 voor EHBO-
opleiding en -vervolgopleiding. 
  

Activiteiten 
EHBO-lessen  
en bijscholing 

inzet EHBO-ers totaal 

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 

 13x/jaar 
8x/jaar  

duur activiteit  2 uur 4,5 uur  
aantal deelnemers per 
keer 

 34 
2   

deelnemer-uren 884 72 956 = 10 punten 

Activiteiten 
EHBO-opleiding, bijscholing en 
aanwezigheid bij evenementen 

aantal malen per jaar dat  
deze activiteit plaatsvindt 

 10x/jaar 

duur activiteit  2 uur 
aantal deelnemers per keer/aantal 
EHBO-ers (bij evenementen) 

 30 

deelnemer-uren 600 
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3.3 Activiteitensubsidies Maatschappelijk Domein 2023 
 
 
Sport, Multifunctionele accommodaties en Wijk- & buurtwerk (3.1) 
 
 
Buurtvereniging Belang Ver Hitland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.1.6 Wijk- en buurtverenigingen  
 

 
Buurtvereniging Belang Ver Hitland is een vereniging die zich bezighoudt met het organiseren van 
activiteiten in het kader van de belangenbehartiging en samenhang van de bewoners van Hitland, een van 
oorsprong bij Nieuwerkerk aan den IJssel behorend buurtschap binnen Zuidplas. Deze activiteiten worden 
voor en door de bewoners zelf georganisaeerd waarbij het buurthuis centraal staat omdat zich daar de 
meeste activiteiten afspelen. De buurtvereniging zorgt er verder voor dat nieuwe bewoners bezocht 
worden om kennis te maken en uit te nodigen tot het meedoen aan activiteiten. In meeste gevallen 
worden nieuwe bewoners lid en dragen dan financieel bij met een jaarlijkse contributie van € 20 per gezin. 
Ongeacht of een bewoner lid of geen lid wordt, wordt iedereen te allen tijde uitgenodigd om mee te doen 
aan de activiteiten. Ook met voormalige bewoners wordt in voorkomende gevallen contact gehouden om 
de band met Hitland en haar bewoners in stand te houden. Met de bewoners uit de nieuwe 'wijk' 
IJsselmaere wordt er ook contact gezocht om zo die bewoners ook te laten participeren in de buurt. 
Buurtvereniging BVH begroot € 6.700 aan kosten en € 5.000 aan inkomsten en darmee een 
exploitatietekort van € 1.700 voor 2023. 
 
Beoordeling 
Buurtvereniging BVH geeft aan in 2023 de volgende activiteiten te organiseren:  
 

 Nieuw-
jaar 

Reanimatie-
training 

di-av 
(biljart 
e.d.) 

klaver-
jassen 

bingo buurt-
BBQ 

Oud-
Hollandse 
spelletjes 

Sint buurt- 
bijeen-
komsten 
algemen 

totaal 

aantal x per jaar 1 1 35 8 3 1 1 1 3  
aantal uur per keer 4 4 4 4 4 6 4 4 4  
aantal deelnemers per keer 50 20 15 25 25 60 20 50 40  
aantal deelnemer-uren 200 80 2100 800 300 360 80 200 480 4600 

 
NB: De BuurtApp is niet meegerekend omdat dit niet/moeilijk te kwantificeren is als activiteit, en dus qua 

deelnemeruren. 
Buurtvereniging stelt in de aanvraag samenvattend dat zij 52 weken in het jaar een bijeenkomst van 
gemiddeld 4 uur voor gemiddeld 16 deelnemers organiseert. Dat zou neerkomen op 3.328 
deelnemeruren. De uitgespliste berekening komt op 4.600 deelnemeruren.  
 

De activiteiten van Buurtvereniging Belang Ver Hitland voldoen aan de bepalingen voor Wijk- en 
buurtverenigingen (3.1.6). 
Beide manieren van berekenen van het aantal deelnemer-uren leveren 30 punten op, à € 50 subsidie/ 
punt. Hiermee komt BVH in aanmerking voor € 1.500 subsidie. 
 
Advies 
Buurtvereniging Belang Ver-Hitland voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor het organiseren 
van activiteiten in het kader van de belangenbehartiging en samenhang van de bewoners van Hitland. 
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Cultuur en Evenementen (3.3)                                                                                                       
 
 
Stichting Torenmuziek Moordrecht 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 
Stichting Torenmuziek Moordrecht heeft als doel in haar staturen staan: het restaureren en in stand 
houden van het klokkenspel in de toren van de Dorpskerk in Moordrecht en het bevorderen van de 
beiaardcultuur. Het bestuur heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de organisatie van 
samenspeelconcerten met plaatselijke uitvoerenden en professionele muzikanten. Er wordt daarbij 
zoveel mogelijk aangesloten bij andere activiteiten in het dorp zoals Open Monumentendag en 
Mediterraans Moordrecht. Het is verder de bedoeling om workshops te organiseren waarbij wordt 
toegewerkt naar een gezamenlijke muzikale voorstelling.  
Kinderen en (jonge) dorpsbewoners met een beperking worden actief betrokken bij de activiteiten.  
In de begroting 2023 is een subsidiebedrag van € 1.500 opgenomen voor de activiteiten en een 
bedrag van  € 1.000 voor het onderhoud van zowel carrillon als gemeentelijke onderdelen van de 
kerktoren (computer van het de speelautomaat, de uurwerken en de bediening van de luidklokken). 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Stichting Torenmuziek Moordrecht voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (2.2.1). Op basis van het aantal deelnemer-uren (5 x 40 = 200) is de 
maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. Omdat (jonge) dorpsbewoners met een beperking actief 
worden betrokken wordt voorgesteld om ook 20 punten toe te kennen voor het feit dat er een extra 
kwetsbare doelgroep wordt bediend. Het totale puntenaantal komt daarmee op 30. Dit betekent een 
bedrag van 30 x € 50 = € 1500. 
De kosten voor het onderhoud (€ 1.000) worden door de gemeente vergoed. Een bedrag van € 200 is 
bestemd voor het onderhoud aan het carillion en nemen we mee in de cultuursubsidie. Een bedrag 
van € 800 is bestemd voor de gemeentelijke onderdelen van de kerktoren en zal niet ten laste worden 
gebracht van het subsidieplafond voor de cultuursubsidies. 
 
Advies 
- De Stichting Torenmuziek Moordrecht voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.700 ten behoeve 

van het jaarprogramma. Dit bedrag is inclusief onderhoud van het carillon.  
- Een bedrag van € 800 ten behoeve van het onderhoud aan de gemeentelijke onderdelen van de 

kerktoren wordt meegenomen in de subsidiebeschikking maar ten laste gebracht van het budget 
onderhoud gemeentelijke gebouwen.  

 
 
Stichting Open Atelier 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Open Atelier stelt zich ten doel om mensen die veelal alleen bezig zijn, bijeen te brengen 
om zodoende elkaar te stimuleren, evenals te inspireren tot het scheppen van beeldende kunst. Zij 
organiseert daarvoor activiteiten en zij laat kunstenaars in één ruimte werken. 
Er wordt subsidie gevraagd voor de huur van de accommodatie (de Batavier in Nieuwerkerk a/d 
IJssel wordt 4 dagdelen in de week gehuurd, gedurende 10 maanden per jaar) en voor diverse 
activiteiten, waaronder Pinkst’Art. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.500. 
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Beoordeling 
De activiteiten van Stichting Open Atelier die bedoeld zijn voor zowel de leden als de niet-leden 
voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat hierbij om 
activiteiten als het organiseren van exposities en workshops en het meewerken aan culturele 
evenementen. In de aanvraag zijn een tiental activiteiten en workshops opgenomen. Als alle 
activiteiten gemiddeld 3 uur duren met in totaal 36 bezoekers komen we op een aantal deelnemer-
uren van 1500 (10 x 3 x 36 = 1080). Op basis van dit aantal deelnemer-uren is de maximaal te 
verlenen bijdrage 20 punten.  
De huur van de accommodatie is op zichzelf geen subsidiabele activiteit. Wel kunnen we 10 punten 
toekennen voor de huurkosten tijdens de exposities en de culturele evenementen. Het totale 
puntenaantal komt daarmee op 30. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
Stichting Open Atelier voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 ten behoeve van de 
organisatie van exposities en workshops en het meewerken aan culturele evenementen.  
 
 
Drumfanfare Door Kunst Verkregen (DKV)  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Drumfanfare Door Kunst Verkregen uit Nieuwerkerk aan den IJssel heeft als doel het met elkaar 
muziek maken in een gezellige en open sfeer.  
De vereniging stelt dat zij een bijdrage levert aan het culturele en maatschappelijke leven in de 
gemeente Zuidplas door begeleiding (op goed niveau) te bieden bij activiteiten als: aubades, 
herdenkingen, intochten en eventuele andere evenementen. Ook wordt bijgedragen aan de muzikale 
vorming (aanvullend op de muzieklessen) van de leden. Er is veel aandacht voor de doelgroep 
jongeren o.a. door het repertoire modern te houden en door het aanbieden van cursussen in het 
kader van Brains. Tijdens de lockdown-periode a.g.v. de corona-maatregelen heeft DKV meerdere 
online-evenementen gehouden om de onderlinge binding zo goed mogelijk in stand te houden. 
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 4.330. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Drumfanfare Door Kunst Verkregen die bedoeld zijn voor zowel de leden als de 
niet-leden voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat 
hierbij met name om optredens voor het publiek en om samenspelprojecten met andere instellingen. 
Omdat er met de activiteiten grote groepen inwoners worden bereikt en er zeker 20 keer wordt 
opgetreden zal het aantal deelnemer-uren uitkomen op meer dan 2000. Op basis van dit aantal 
deelnemer-uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 
50 = € 1500. 
DKV werkt samen met vele organisaties in de gemeente en ook met de basisscholen. Voorgesteld 
wordt om hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen. Daarnaast heeft DKV duidelijk gemaakt dat 
er voor het specifieke onderdeel ‘marcherende optredens’ kosten moeten worden gemaakt, te weten: 
instructie- en huurkosten en de aanschaf en onderhoud van uniformen en instrumenten. Daarnaast 
zijn er extra kosten verbonden aan de muzikale begeleiding van de jaarlijkse aubade en 
dodenherdenking, te denken aan een dirigent, muziekstukken en repetitietijd. Voorgesteld wordt om 
hiervoor 30 punten (=maximaal) toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 70. Dit 
betekent een bedrag van 70 x € 50 = € 3.500. 
 
Advies 
Drumfanfare Door Kunst Verkregen voor 2023 een subsidie te verlenen van € 3.500 om alle 
activiteiten mogelijk te maken. 
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Symfonisch Blaasorkest Da Capo  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Symfonisch Blaasorkest Da Capo uit Nieuwerkerk aan den IJssel vraagt subsidie aan om de 
exploitatie van alle activiteiten die door deze muziekvereniging georganiseerd worden rond te krijgen. 
De vereniging stelt dat zij een bijdrage levert aan het culturele en maatschappelijke leven in de 
gemeente Zuidplas door met regelmaat concerten te geven in onder andere kerken, voor ouderen en 
publiek in winkelcentra. Jong en oud komen samen om te repeteren en te oefenen. Ook wordt 
bijgedragen aan de muzikale vorming (aanvullend op de muzieklessen) van de leden. In de begroting 
wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.919. Dit is inclusief de aangevraagde subsidie van € 
1.500. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Da Capo die bedoeld zijn voor zowel de leden als de niet-leden voldoen aan de 
bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat hierbij met name om 
optredens voor het publiek en om samenspelprojecten met andere instellingen.  
Omdat er met de activiteiten grote groepen inwoners worden bereikt en er meerdere optredens per 
jaar zijn, zal het aantal deelnemer-uren uitkomen boven de 2000.  Op basis van dit aantal deelnemer-
uren is de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een bedrag van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
Symfonisch Blaasorkest Da Capo voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de optredens 
en samenspelprojecten met andere instellingen. 
 
 
Stichting Jongerentheater Quint   
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Jongerentheater Quint zetelt in Capelle a/d IJssel maar is ook werkzaam in Krimpen a/d 
IJssel en Zuidplas. De stichting stelt zich ten doel om ruimte te creëren voor culturele ontwikkelingen 
voor en door jongeren, gericht op de theaterkunst in het bijzonder. 
In 2023 zal met jongeren uit de drie genoemde gemeenten de familievoorstelling Oorlogswinter 
worden opgevoerd. De voorstelling is geschikt voor families en voor schoolbezoek voor kinderen van 
6 t/m 18 jaar. Ook senioren worden uitgenodigd, hiervoor worden zorginstellingen benaderd. Na 
afloop gaan de jongeren in gesprek met de senioren. 
Er is plek voor ongeveer 50 spelers uit de genoemde gemeenten: 36 jongeren uit voortgezet en hoger 
onderwijs, 10 kinderen uit het basisonderwijs en enkele volwassen spelers. Daarnaast is er plek voor 
20 vrijwilligers. Er wordt gerekend op zo’n 200 bezoekers per voorstelling (in Swanla).  
Aan de gemeente Zuidplas wordt een subsidie gevraagd van € 2.500. 
 
Beoordeling 
Bij het vaststellen van het subsidiebeleid hebben we aan Stichting Jongerentheater Quint 
aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat dat deze organisatie op enig moment niet meer 
gesubsidieerd kan worden. Indien er op basis van het aantal (subsidiabele) aanvragen en het 
beschikbare bedrag een prioriteiten afweging moet plaatsvinden dan gaan de verenigingen of 
instellingen die in Zuidplas gevestigd zijn voor op de verenigingen en instellingen die dat niet zijn.  
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De afgelopen jaren bleek het niet nodig om binnen het deelterrein culturele verenigingen en 
activiteiten prioriteiten te stellen. Daarnaast zien we de dat Jongerentheater Quint steeds 
nadrukkelijker in de gemeente Zuidplas aanwezig is. Zo wordt er bijvoorbeeld nauw samengewerkt 
met Stichting Cultuurvijver en is de stichting ook vertegenwoordigd tijdens de culturele 
netwerkbijeenkomsten die door SCNZ worden georganiseerd.  
Aan de voorstellingen doen ook jongeren uit Zuidplas mee en 3 van de 14 voorstellingen vinden in 
Swanla (Zevenhuizen) plaats. We kunnen stellen dat de activiteiten voldoen aan de bepalingen voor 
culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (3 x 2 x 260 = 
1.560) wordt het puntenaantal vastgesteld op maximaal 20 punten. Door de samenwerking met 
diverse organisaties en scholen wordt voorgesteld om hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen. 
Daarnaast heeft het bestuur duidelijk gemaakt dat er voor het inhuren van professionals, volgens het 
principe van Fair Practice en Fair Pay, extra kosten moeten worden gemaakt. Voorgesteld wordt om 
hiervoor 20 punten (30 =maximaal) toe te kennen. Het totale puntenaantal komt daarmee op 50. Dit 
betekent een bedrag van 50 x € 50 = € 2.500.  
 
Advies 
Stichting Jongerentheater Quint voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.500 ten behoeve van de 
3 voorstellingen die in Theater Swanla plaatsvinden. 
 
 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas   
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas vraagt subsidie aan voor het organiseren van concerten op de diverse 
kerkorgels in de gemeente Zuidplas. De stichting wil een zo breed mogelijk publiek bereiken en 
vraagt de musici dan ook om het programma zodanig samen te stellen dat deze doelstelling bereikt 
kan worden. Daarnaast vindt de stichting het van belang om het artistieke peil van de concerten hoog 
te houden. De stichting zal het aantal concerten voor 2023 handhaven op 4 stuks, waarbij elk van de 
kerkgebouwen binnen de dorpen van Zuidplas wordt bezocht. 
In de begroting 2023 wordt een exploitatietekort geraamd van € 1.700. 
 
Beoordeling 
De activiteiten die Stichting Orgelcultuur Zuidplas organiseert, voldoen aan de bepalingen voor 
culturele verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 1,5  x 
75= 312) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten.  
Voor de extra kosten (verhoging honoraria) wordt voorgesteld om nog eens 20 punten (30 = 
maximaal) toe te kennen. Totaal aantal punten = 30. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 
= € 1.500.  
 
Advies 
Stichting Orgelcultuur Zuidplas voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de organisatie 
van tenminste 4 concerten.  
 
 
Kamer Orkest Midden-Holland 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
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Aanvraag 2023 
Kamer Orkest Midden-Holland vraagt een activiteitensubsidie aan voor de uitvoering van 4 concerten 
in de gemeente Zuidplas. Het doel van het orkest is om aan jonge mensen, die via de 
basisopleidingen aan de muziekschool of individuele muziekstudie een bepaald niveau hebben 
bereikt een mogelijkheid te bieden in orkestverband hun muzikale ontwikkeling voort te zetten. Het 
orkest richt zich op gevorderde jonge amateurs (16-35 jaar). Oudere musici zijn ook welkom bij het 
orkest als zij passen in en een aanvulling zijn op de primair op jongeren gerichte samenstelling van 
het orkest. Voor zeer jonge en talentvolle muzikanten is minstens één leerplaats beschikbaar.  
In de begroting is een subsidiebedrag opgenomen van € 1.950. 
  
Beoordeling 
De activiteiten van Kamer Orkest Midden Holland voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (3.3.7). Het gaat hierbij met name om optredens voor het publiek. 
Op basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 2 x 80 = 640) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 
punten. 
Voor de extra kosten (honoraria) wordt voorgesteld om nog eens 20 punten (30 = maximaal) toe te 
kennen. Totaal aantal punten = 30. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 = € 1.500.  
 
Advies 
Kamer Orkest Midden-Holland voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de uitvoering van 
4 concerten. 
 
 
Stichting Theater voor Iedereen  
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Theater voor Iedereen (TVI), gevestigd in Moordrecht, vraagt subsidie aan voor het 
organiseren van een nieuwe musical. De drie uitvoeringen vinden plaats in Dorpshuis Swanla in 
Zevenhuizen in november 2023. In de begroting 2023 is een subsidiebedrag van € 2.250 opgenomen.  
Daarnaast is een aparte subsidieaanvraag ingediend voor de kosten ivm huur ruimtes voor opslag 
van € 2.100. 
 
Beoordeling 
De activiteiten die TVI organiseert, voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en 
organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (3 x 2 x 450 = 2700) is de maximaal te 
verlenen bijdrage 30 punten.  
Omdat TVI intensief samenwerkt met andere culturele instellingen uit Zuidplas is besloten om 
hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen. Voor de extra kosten (ivm huur ruimtes voor opslag) 
wordt voorgesteld om nog eens 30 punten (=maximaal) toe te kennen.  
Het totale puntenaantal komt daarmee op 70. Dit betekent een maximaal bedrag van 70 x € 50 = € 
3.500.  
 
Advies 
Stichting Theater voor Iedereen voor 2023 een subsidie te verlenen van € 3.500 voor de organisatie 
van tenminste 3 musicaluitvoeringen. 
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Protestantse Gemeente De Stroom 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Protestantse Gemeente De Stroom uit Moordrecht-Gouderak vraagt subsidie aan voor de jaarlijkse 
Koningsdagexpositie in de Dorpskerk in Moordrecht. Deze expositie wordt georganiseerd en 
gefaciliteerd door vrijwilligers. Het doel van de expositie is een breed publiek kennis te laten maken 
met kunst en cultuur in Moordrecht van kunstenaars uit het dorp. De expositie wordt omlijst door korte 
muzikale optredens.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 825. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van De Stroom voldoen aan de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties 
(3.3.7). Op basis van het aantal bezoekers (900) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 punten. 
Omdat De Stroom intensief samenwerkt met andere culturele instellingen uit Zuidplas is besloten om 
hiervoor 10 punten (=maximaal) toe te kennen Dit betekent een maximaal bedrag van 20 x € 50 = € 
1.000. De subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort. 
 
Advies 
Protestantse gemeente De Stroom voor 2023 een subsidie te verlenen van € 825 ten behoeve van de 
kunstexpositie op Koningsdag in Moordrecht. 
 
 
Shantykoor Het Kraaiennest 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Shantykoor het Kraaiennest vraagt een subsidie aan voor de Familie-donateursdag die op jaarlijks in 
november plaatsvindt. Omdat deze activiteit bekend staat als de jaarlijkse thuisdag wordt de 
aanvraag niet behandeld als een incidentele subsidie maar als een activiteiten- subsidie. Het doel 
van de activiteit is om inwoners te laten genieten van een aantal muzikale acts.  
In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van € 850. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van Shantykoor het Kraaiennest voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal bezoekers (225) is de maximaal te 
verlenen bijdrage 10 punten. Voor de extra kosten ivm geluid, licht wordt voorgesteld om nog eens 10 
punten (30 = maximaal) toe te kennen. Dit betekent een maximaal bedrag van 20 x € 50 = € 1000. De 
subsidie kan daarom worden vastgesteld op het geraamde exploitatietekort. 
 
Advies 
Shantykoor het Kraaiennest voor 2023 een subsidie te verlenen van € 850 ten behoeve van de 
Familie-donateursdag in Zevenhuizen. 
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Stichting Moordrecht Klassiek 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 
Stichting Moordrecht Klassiek heeft een subsidie aangevraagd voor het jaarprogramma dat bestaat 
uit zven klassieke concerten. Voor de eerste helft van 2023 staan geprogrammeerd: een 
professioneel concert in woonzorglocatie Vivere, twee Open-podium-concerten in Vivere en een 
concert met kozakkenliederen (orthodoxe muziek uit vooral Oekraine) in de Dorpskerk.  
Er is een begroting toegevoegd voor het seizoen 2022-2023 en hierin wordt een exploitatietekort 
geraamd van € 2.380. 
 
Beoordeling 
De activiteiten die Moordrecht Klassiek organiseert, voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (7 x 4 x 100 = 2.800) is 
de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Moordrecht Klassiek werkt actief samen met andere 
instanties. Voorgesteld wordt om hiervoor 10 punten (= maximaal) toe te kennen. Het totale 
puntenaantal komt daarmee op 40. Dit betekent een bedrag van 40 x € 50 = € 2.000.  
 
Advies 
Moordrecht Klassiek voor 2023 een subsidie te verlenen van € 2.000 voor de organisatie van een 7-
tal concerten en overige activiteiten.  
 
 
Stichting Ars Musica 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
Stichting Ars Musica, gevestigd in Veenendaal, vraagt subsidie aan voor het organiseren van de 
educatieve voorstelling over componist Mendelsohnn in de Dorpskerk in Moordrecht. De voorstelling 
staat gepland voor 13 mei 2023 en vindt plaats in een bredere context. Ars Musica ziet in de 
componist Mendelsohnn een muzikaal genie waarbij zijn leven en muziek vervlochten zijn met 
maatschappelijke thema’s zoals het verbinden van bevolkingsgroepen, tegengaan van antisemitisme 
en bevorderen van vrouwenemancipatie.  
In totaal zingen 65 jongeren mee, in de leeftijd van 6 t/m 21 jaar. Een deel van de kinderen is 
woonachtig in de gemeente Zuidplas. In de begroting wordt een exploitatietekort geraamd van  
€ 4.500. 
 
Beoordeling 
Op grond van het subsidiebeleid bestaat de mogelijkheid dat deze organisatie op enig moment niet 
meer gesubsidieerd kan worden. Indien er op basis van het aantal (subsidiabele) aanvragen en het 
beschikbare bedrag een prioriteiten afweging moet plaatsvinden dan gaan de verenigingen of 
instellingen die in Zuidplas gevestigd zijn voor op de verenigingen en instellingen die dat niet zijn.  
De afgelopen jaren bleek het niet nodig om binnen het deelterrein culturele verenigingen en 
activiteiten prioriteiten te stellen en ook in 2023 is er voldoende ruimte. 
Omdat de activiteit die Stichting Ars Musica organiseert wel in Zuidplas plaatsvindt en hiervoor ook 
wordt samengewerkt met organisaties uit Zuidplas, kunnen we stellen dat de activiteiten voldoen aan 
de bepalingen voor culturele verenigingen en organisaties (3.3.8).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 1 x 70 = 70) is de maximaal te verlenen bijdrage 10 
punten. Vanwege de beoogde samenwerking met andere culturele instellingen uit Zuidplas is 
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besloten om hiervoor 5 punten (10 = maximaal) toe te kennen. Voor de extra kosten (honoraria) wordt 
voorgesteld om nog eens 15 punten (30 = maximaal) toe te kennen.  
Totaal aantal punten = 30. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 = € 1.500.  
 
Advies 
Stichting Ars Musica voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de educatieve voorstelling 
over componist Mendelsohnn in de Dorpskerk in Moordrecht 
 
 
Zuidplas MuziekFestival 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.7 Culturele verenigingen/organisaties 
 

 
Aanvraag 2023 
De Stichting Zuidplas MuziekFestival vraagt een activiteitensubsidie aan voor de organisatie van de 
activiteit beKoorlijk Zevenhuizen, dat plaatsvindt op 7 oktober 2023. Ook voorgaande jaren vond dit 
festival plaats op de 1e zaterdag van oktober. De activiteiten bestaan uit een scratch voor 
koorzangers, een music play-inn, een optreden van een salonorkest in verzorgingshuis De Zevenster, 
enkele kleinschalige muziekoptredens en enkele dansoptredens op het plein in het centrum van 
Zevenhuizen.  In de begroting is een subsidiebedrag geraamd van € 1.500. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van die Zuidplas MuziekFestival organiseert, voldoen aan de bepalingen voor culturele 
verenigingen en organisaties (3.3.7). Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 6 x 350 = 2.100) is 
de maximaal te verlenen bijdrage 30 punten. Dit betekent een maximaal bedrag van 30 x € 50 =  
€ 1.500.  
 
Advies 
Zuidplas MuziekFestival voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de activiteit beKoorlijk 
Zevenhuizen. 
 
 
Stichting Molen Kortenoord i.v.m. Open-Monumenten-Dag 2023 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag 
Stichting Molen Kortenoord (SMK) doet en aanvraag voor het initiatief 'Hollandsche IJssel Verbindt’, 
dat middels historische schepen en een historische bus, 15 monumenten aan de Hollandsche IJssel 
met elkaar verbindt, met als doel elkaar op deze manier te versterken. Bij de diverse monumenten 
zijn - uitgevoerd door lokale beoefenaars - beeldhouwwerk, zang, muziek en andere vormen van 
kunst te bewonderen. Ook zijn er demonstraties van oude ambachten. Een en ander vindt plaats 
tijdens Open-Monumenten-Dag 2023. 
De activiteit kent een begroting van € 2.055 aan kosten en € 325 aan inkomsten. SMK doet een 
subsidieaanvraag van € 1.730. 
 
Beoordeling 
De activiteit voldoet aan de bepalingen voor evenementenorganisaties (3.3.8). Het subsidiebedrag 
kan als volgt worden berekend: 
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• Op basis van het aantal deelnemeruren kan € 1.500 worden toegekend 
Het aantal deelnemeruren is als volgt bepaald: in 2023 vindt de activiteit éénmaal plaats, voor ± 300 
deelnemers en gedurende 10 uur (aanname)  = 1 x 300 x 10 = 3000 deelnemer-uren. 
3000 deelnemer-uren geeft 30 punten à €50/punt, dus € 1.500. 

• Vanwege de mate van samenwerking met andere instellingen die zich inzetten voor het bereiken 
maatschappelijke effecten op het gebied van cultuur(historie) komt de SMK nog in aanmerking voor 5 
punten en daarmee voor een extra subsidiebedrag van 5 x € 50 = € 250 

Totaal € 1.750. Artikel 4 lid 4 van paragraaf 1.2 (Algemene bepalingen activiteitensubsidies) stelt: 
"Wanneer het bedrag dat uit de berekening komt hoger is dan het aangegeven of blijkende tekort op 
de begroting van de instelling, wordt maximaal dit tekort als subsidie verleend, waarbij het tekort 
slechts betrekking heeft op de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het 
doen slagen van de activiteit.". SMK begroot haar tekort op de activiteit op € 1.730. Dit is dan ook het 
verleende subsidiebedrag. 
 
Advies 
De Stichting Molen Kortenoord voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.730 voor de organisatie 
van de 'Hollandsche IJssel Verbindt’/Open-Monumenten-Dag 2023. 
 
 
Zevenhuizensche IJsclub i.v.m. Snertwandeltocht Rottemeren 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag  
In 2023 organiseert de Zevenhuizensche IJsclub voor de 7e keer de Snertwandeltocht Rottemeren. 
De wandeltocht staat voor alle leeftijden open en heeft tot doel om het saamhorigheidsgevoel dat er 
is onder de bevolking als er ijs is, ook te laten beleven als er geen ijs is. Door het organiseren van 
andere activiteiten kan de ijsclub haar bestaan onder de aandacht brengen en door nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken kan de vereniging gezond worden gehouden. Er wordt met diverse 
organisaties samengewerkt zoals koren, zorgcentra, scholen en Rotta. 
Voor de organisatie van de Snertwandeltocht vraagt de IJsclub een activiteitensubsidie aan van  
€ 1.250. De begrote kosten zijn € 8,180 en de IJsclub begroot € 6.930 aan inkomsten/sponsoring/ 
inbreng eigen middelen. 
 
Beoordeling  
De snertwandeltocht is inmiddels een echt Zuidplas-evenement geworden, met een verwacht 
deelnemeraantal van 1000 deelnemers, en voldoet aan de bepalingen voor evenementenorganisaties 
(3.3.8).  
Op basis van het aantal deelnemer-uren (1 x 8 x 1000 = 8000) is de maximaal te verlenen bijdrage 30 
punten. Dit betekent een maximale subsidie van 30 x € 50 = € 1.500. 
Artikel 4 lid 4 van paragraaf 1.2 (Algemene bepalingen activiteitensubsidies) stelt: "Wanneer het 
bedrag dat uit de berekening komt hoger is dan het aangegeven of blijkende tekort op de begroting 
van de instelling, wordt maximaal dit tekort als subsidie verleend, waarbij het tekort slechts betrekking 
heeft op de kosten die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het doen slagen van de 
activiteit.". De IJsclub vraagt een subsidiebedrag aan van € 1.250. Dit is dan ook het verleende 
subsidiebedrag. 
 
Advies 
De Zevenhuizensche IJsclub voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.250 voor de organisatie van 
de Snertwandeltocht Rottemeren. 
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Stichting Plezierrivier 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Plezierrivier vraagt voor het eerst een subsidie aan bij de gemeente Zuidplas, voor het 
Waterfestival aan de Zevenhuizerplas, te organiseren in juni 2023. Dit is een nieuw festival, dat 
voortkomt uit het Waterfestival aan de Rotte (dat in de jaren 2017 t/m 2019 en 2022 plaatsvond). 
Stichting Plezierrivier De Rotte is een privaat en onafhankelijk initiatief en wil samen met bewoners, 
ondernemers, particulieren, maatschappelijke organisaties en overheden de aantrekkelijkheid en 
bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is "de rivier de Rotte in samenhang met 
haar omgeving (zoals Bergse plassen, Hoge/Lage Bergse Bos, Eendragtspolder, Zevenhuizerplas en 
naburige pleinen/parken in Rotterdam) te positioneren, profileren en branden als één gebied met 
unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke 
historie. Stichting Plezierrivier De Rotte kijkt naar de hele rivier, van de bron in het dorp Moerkapelle 
tot aan de dam in het hart van Rotterdam. We streven ernaar dat bewoners, ondernemers en 
bezoekers uit het omringende Randstedelijk gebied trots zijn op de Rotte en omgeving, het gebied 
meer gebruiken en er plezier aan beleven." 
Daarnaast wil de stichting bereiken dat "mensen meer betrokken zijn bij de Rotte en beseffen welke 
grote toegevoegde waarde de Rotte en omgeving hebben voor de omliggende gemeenten als gebied 
om te recreëren, wonen en werken. De Rotte heeft ten slotte ook een toenemende 
aantrekkingskracht op initiatiefnemers en investeerders die activiteiten op en langs de rivier 
ontwikkelen die op hun beurt het gebied weer aantrekkelijker maken." 
Het programma van het Waterfestival aan de Zevenhuizerplas is: 
• 'Strand aan de Zevenhuizerplas' 

11.00 - 17.00 DJ met loungemuziek, bar, strandstoelen, palmbomen, gezelligheid 
• 'Buiten in de Stad' 

11.00 - 17.00 Boswachter, imker, natuurexperts, waterwijzer etc 
11:00 - 17.00 Obstakelparcours, pijl en boogschieten, springkussens, klimwand etc. 

• 'Plezier op de Zevenhuizerplas' 
11.00 - 17.00 Kano's en kajaks, chiliboats, SUP-pen, sloeproeien, roeien, zeilen, rondvaartbootjes 
(elektrisch), plastic vissen, duiken, zwemmen 
11.00 - 17.00 Drakenbootrace op de Zevenhuizerplas. 

De stichting begroot de kosten van deze dag op € 30.000. Inkomsten begroot zij op € 20.000 
(subsidiegelden - ook van andere gemeenten, naar wordt aangenomen) + € 8.000 (sponsorgelden) + 
€ 2.000 (eigen bijdragen deelnemers). 
De stichting verwacht ± 1.000 bezoekers/deelnemers te trekken. 
 
Beoordeling 
De activiteit voldoet aan de bepalingen voor evenementenorganisaties (3.3.8). 
Het subsidiebedrag kan als volgt worden berekend:  
• het aantal deelnemeruren is 2100, dat is als volgt bepaald: in 2023 vindt de activiteit éénmaal plaats, 

voor ± 350 deelnemers (er is geschat dat ± 1/3 van de 1.000 deelnemers uit Zuidplas komt) en 
gedurende 6 uur = 1 x 350 x 6 = 2100 deelnemer-uren. 

• Bij ≥ 2000 deelnemer-uren worden er 30 punten gegeven à € 50/punt, dus € 1.500 subsidie. 
 
Advies 
De Stichting Plezierrivier voor 2023 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de activiteit 
Waterfestival aan de Zevenhuizerplas. 
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Stichting Rotte Dam Loop 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag 
De Stichting Rotte Dam Loop vraagt voor het eerst een subsidie aan bij de gemeente Zuidplas. 
In 2021 vond de eerste editie van de Rotte Dam Loop plaats, "een succesvol, sportief evenement 
langs plezierrivier de Rotte. De Rotte kronkelt vanuit het groene ommeland (o.a. van de gemeente 
Zuidplas) naar het bruisende centrum van wereldstad Rotterdam. De rivier biedt met haar levendige 
kades en groene natuuroevers een plek waar je je thuis voelt en is een bron van plezier en 
ontspanning. 
Hardlopen langs de Rotte is een manier om het afwisselende gebied en al haar schoonheid te 
ervaren. De rivier de Rotte is precies 'een halve marathon lang'. Hoe kun je de Rotte beter beleven 
dan er in zijn geheel langs te lopen of te wandelen. In 2023 willen de Rotte Dam Loop opnieuw 
organiseren. Het moet een inclusieve loop worden, laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk. 
De Rotte Dam Loop is een run voor jong en oud, voor (startende) hardlopers en wandelaars uit de 
regio Rotterdam, Zuidplas en Lansingerland. Uiteraard is deze run ook bedoeld voor mensen die nog 
niet wandelen en/of hardlopen maar hier wel interesse in hebben. De drempel voor het evenement ligt 
laag en de bedoeling is om juist de tweede doelgroep ook over de streep te trekken om mee te doen. 
Juist doordat het een social run betreft is er geen prestatiedruk en is het toegankelijk voor iedereen. 
Met de run richten we daarnaast ook meer dan andere op de doelgroep die normaal niet deel kan 
nemen aan dergelijke wedstrijden en/of trainingen omdat zij dit niet kunnen betalen. Voor hen willen 
we het wél mogelijk maken om deze belevenis mee te maken. 
De Rotte Dam Loop zal plaatsvinden op 18 juni 2023 tussen 8:00 en 12:30 uur. 
De stichting begroot de kosten van deze dag op € 30.199. Inkomsten begroot zij op € 10.000 
(subsidiegelden - ook van andere gemeenten, naar wordt aangenomen) + € 13.761 (eigen bijdragen 
deelnemers) + € 6.438 (overige opbrengsten: sponsorgelden, 'vrienden van'). 
De stichting verwacht ± 1.000 bezoekers/deelnemers te trekken. 
 
Beoordeling 
De activiteit voldoet aan de bepalingen voor evenementenorganisaties (3.3.8). 
Het subsidiebedrag kan als volgt worden berekend:  
• het aantal deelnemeruren is 2100, dat is als volgt bepaald: in 2023 vindt de activiteit éénmaal plaats, 

voor ± 350 deelnemers (er is geschat dat ± 1/3 van de 1.000 deelnemers uit Zuidplas komt) en 
gedurende 6 uur = 1 x 350 x 6 = 2100 deelnemer-uren. 

• Bij ≥ 2000 deelnemer-uren worden er 30 punten gegeven à € 50/punt, dus € 1.500 subsidie. 
 
Advies 
De Stichting Rotte Dam Loop een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de activiteit Rotte Dam Loop 
op 18 juni 2023. 
 
 
Voetbalvereniging Nieuwerkerk aan de IJssel i.v.m. de Avondvierdaagse 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag 
Voetbalvereniging Nieuwerkerk vraagt voor 2022 subsidie aan voor de 40e Nieuwerkerkse 
Avond4daagse. Het betreft een sportief en gezellig wandelevenement waaraan inwoners van alle 
leeftijden uit Nieuwerkerk aan den IJssel mee kunnen doen. Vorig jaar heeft ook een groep mensen in 
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een rolstoel deelgenomen. In de begroting (totale kosten: € 6.250) is rekening gehouden met € 3.750 
aan inbreng eigen middelen en € 1.800 subsidie van de gemeente Zuidplas.  
Overigens laat de begroting van de Avondvierdaagse inclusief de begrote € 1.800 aan subsidie nog 
steeds een exploitatietekort zien van € 700. 
 
Beoordeling 
De activiteiten van de Voetbalvereniging Nieuwerkerk ten aanzien van de avondvierdaagse in 
Nieuwerkerk aan den IJssel voldoen aan de bepalingen voor evenementenorganisaties (3.3.8). Op 
basis van het aantal deelnemer-uren (4 x 1,5 x 1200 = 7200) is de maximaal te verlenen bijdrage 30 
punten. Dit betekent een maximale subsidie van 30 x € 50 = € 1.500. 
 
Advies 
De Voetbalvereniging Nieuwerkerk voor 2022 een subsidie te verlenen van € 1.500 voor de 
organisatie van de Nieuwerkerkse Avondvierdaagse. 
 
 
Oogstfeest 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
3.3.8 Evenementenorganisaties 
 

 
Aanvraag 
Beoordeling 
Advies 
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3.4 Incidentele subsidies 2023 
 
Michel Kreder COACHING - fietstechniek-training (► aangepast n.a.v. inspraak) 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 
 

 
Aanvraag 
Michel Kreder is een ex-profwielrenner uit Zevenhuizen die op 1-1-2020 is gestart met een coaching-
bedrijf. Hij begeleidt m.b.v. trainingsschema’s zo’n 100 wielerliefhebbers om efficiënter en effectiever 
te trainen. In het voorjaar van 2021 heeft hij zijn professionele wielerkennis vertaald in een 10-
weekse trainingsschema’s voor e-bike-fietsers (tot 26 km per uur). Gedachte is dat ook met een e-
bike gezondheidswinst te behalen is. Gestart is met een try-out-fase: vier zestig-plussers zijn gestart 
met het fietsprogramma, en dat heeft geresulteerd in het volgende: 
- bij 2 deelnemers is een nul- en een eind hartslagmeting uitgevoerd en kort samengevat is het resultaat 

na 10 weken een meetbare substantiële conditieverbetering. 
- de andere 2 deelnemers hadden dezelfde positieve ervaring: de conditie was verbeterd. 
- uit de proef bleek ook dat ter ondersteuning van de verschillende trainingsfasen, een app wel handig zou 

zijn. Een eerste bèta-versie van de app is ontwikkeld en daarmee hebben de deelnemers getraind en 
dat werd als een goede ondersteuning tijdens het fietsen ervaren. 

Vanwege deze positieve resultaten heeft Michel Kreder het ontwikkelde trainingsprogramma voor e-
bikers in 2022 verder uitgerold in de gemeente Zuidpplas, met een aanjaagsubsidie van € 4.000 in 
2022, die werd ingezet voor "Het aanbieden van trainingsschema’s voor e-bikers die hun weerstand 
willen verhogen en conditie willen verbeteren. Michel Kreder Coaching werkt samen met de sportarts 
voor het SMA Midden-Holland, Marc Alsemgeest. Hij ondersteunt de gedachte dat mensen die hun 
conditie willen of moeten verbeteren (bijv. voor een operatie) baat hebben bij gestructureerd trainen 
op een e-bike." 
Doelstelling is: "stimuleren dat e-fietsers 2 of 3x een halfuur per week trainen om zo de conditie te 
verbeteren en de weerstand te verhogen. Dit naast alle voordelen die bewegen heeft: vetverbranding, 
opbouwen spiermassa en het vrijkomen van endorfine". 
 
In 2023 wil Michel Kreder de activiteiten verder uitbouwen. 
1. Activiteiten plannen op dagen gedurende het kalenderjaar 2023 

De trainingen worden in 3 groepen verdeeld: 1 racefiets, 2 MTB, 3 e-bike en normale fietsen. In deze 
activiteit wordt per groep een planning gemaakt voor 2023 zodat belangstellende zich kunnen 
inschrijven. Uiteraard in overleg met de verschillende betrokkenen. Scholen zullen bijv. gevraagd 
worden wanneer het beste moment is om de training aan te bieden. Er wordt per groep uitgegaan van 
4 trainingen van +/- 120 min per training en dit verspreid over 7-8 maanden (april 2023-oktober 2023). 
Dus in totaal worden 12 trainingen gepland. 

2. Maken en verspreiden promotiemiddelen 
Flyers maken en verspreiden bij fietsenwinkels, scholen, sportcentra en, ouderbonden. etc. 
In het kader van de door de gemeente Zuidplas gesubsidieerde e-bike-fietsprogramma zijn met de 
fietsenwinkels in de gemeente Zuidplas al contacten gelegd en is een samenwerking op gang 
gekomen. Dit geldt ook voor de ouderbonden zoals PCOB Zuidplas. Van dit netwerk zal verder 
gebruikt gemaakt worden. In de bijlage is een voorbeeld opgenomen van de promotie van het 
genoemde e-biketrainingsprogramma i.s.m. een fietsenwinkel. 

3. Social-media-campagne opzetten 
Via sociale media zoals Facebook zal aandacht gegeven worden aan dit initiatief. Hierbij zal externe 
ondersteuning ingeroepen worden om met name de bewoners van de gemeente Zuidplas te bereiken. 

 
Michel Kreder COACHING begroot de totale kosten van de hierboven beschreven activiteiten op  
€ 13.080. Hij vraagt een aanjaagsubsidie aan van € 6.500 (50% van de begrote kosten). 
 
Beoordeling 
De activiteit past binnen het gemeentelijk beleid, zoals ook genoemd in paragraaf 2.4.10 
(gezondheidsbevorderende activiteiten voor doelgroepen). 
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Voor de bepaling van het subsidiebedrag gelden de volgende bepalingen uit paragraaf 1.3: 
 

Artikel 4 Berekening subsidiebedragen 
1. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling.  
2. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de tweede keer wordt verleend, maximaal 30% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling.  
3. De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de derde keer wordt verleend, maximaal 20% van de subsidiabele 

kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of instelling. 
4. Voor het deel van een startsubsidie dat de instelling (in oprichting) specifiek wil bestemmen ter compensatie 

van de notariskosten die samenhangen met de daadwerkelijke oprichting van de instelling, geldt dat 100% van 
deze kosten kunnen worden vergoed. 

 
In 2022 is een subsidiebedrag van € 4.000 verleend als aanjaagsubsidie. Dit betrof 50% van de 
subsidabele kosten van het oorspronkelijk project.  
Gezien de hierbovengenoemde regels voor aanjaagsubsidies, kan in het tweede en derde jaar 
maximaal 30% respectievelijk maximaal 20% van de subsiabele kosten worden verleend. 
Voorgesteld wordt om de aanjaagsubsidie als volgt te verlenen: 
2022: € 4.000 (50%) - al verleend 
2023: € 2.400 (30%) - advies voor huidige subsidieaanvraag 
2024: € 1.600 (20%) - advies voor eventuele subsidieaanvraag 2024. 
 
Advies 
Michel Kreder COACHING een aanjaagsubsidie te verlenen van € 2.400 voor zijn activiteit 
'fietstechniektraining' in 2023. 
 
 
Stichting MOZ-Art 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 
 

 
Aanvraag 2023 
In 2022 is MOZ-Art begonnen met het verzorgen van muzikale activiteiten voor ouderen in de 
gemeente Zuidplas. Dit kon financieel gerealiseerd worden dankzij een subsidie ontvangen ter 
gelegenheid van het 50-jarig jubileum van MOZ-Art en voor een klein deel dankzij een donatie 
vanuit een crowdfunding actie voor de inloopochtenden in Swanla, Zevenhuizen. 
Gezien het succes van deze activiteiten is het de opzet om in 2023 opnieuw meerdere 
muzikale activiteiten voor ouderen te organiseren in Zuidplas. De activiteiten zullen uitgebreid 
gaan worden naar Moerkapelle en Moordrecht. MOZ-Art werkt, ter realisering van de muzikale 
activiteiten, samen met o.a. Thuiszorg Parento (Zevenhuizen en Nieuwerkerk aan den IJssel) en 
Gemiva (Moordrecht). Het jaar 2023 zal benut worden om met alle relevante partners te overleggen 
en af te stemmen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat dit een structureel onderdeel wordt van het 
aanbod van MOZ-Art.  
Om de activiteiten mogelijk te maken wordt een eenmalige subsidie gevraagd van € 1.500. 
 
Beoordeling 
Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie 
bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie". 
Voor MOZ-Art geldt dat het onderdeel ‘activiteiten voor ouderen’ onderdeel uitmaakt van de totale 
begroting van baten en lasten (de subsidies bedragen minder dan 50% van de baten). Binnen de 
toekenning van de instellingssubsidie was geen ruimte voor de extra activiteiten voor ouderen. 
Tijdens een bestuurlijk overleg werd afgesproken dat voor 2023 nog een beroep kon doen op het 
subsidieplafond voor incidentele subsidies. De doelstelling van de activiteiten past precies bij de 
speerpunten in de cultuurvisie en het belang van het voortzetten van de activiteiten wordt dan ook 
hoog ingeschat. Voorgesteld wordt dan ook om een subsidie te verlenen van € 1.500. 
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Advies 
Stichting MOZ-Art voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen van € 1.500 voor de muzikale 
activiteiten voor ouderen. 
 
   
Theater voor Iedereen 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 
 

 
Aanvraag 2023 
Theater voor Iedereen (TVI) vraagt een incidentele subsidie aan voor de organisatie van de 4 mei 
uitvoering over de verzetsstrijder Wim Sprengers. De uitvoering wordt gehouden in de Hervormde 
kerk in Moodrecht in samenwerking met familieleden van de verzetsman. Ook Oranjevereniging 
Moordrecht is bij de organistaie betrokken. Er worden 125-150 bezoekers verwacht.  
Om de activiteit mogelijk te maken wordt een subsidie gevraagd van € 1.000. Eerder is vanuit een 
speciale subsidiepot (75 jaar vrijheid) subsidie verleend voor een dergelijke voorstelling.  
 
Beoordeling 
De activiteit past binnen het gemeentelijke cultuurbeleid. Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene 
bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer 
wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende 
activiteit of organisatie en maximaal 30% wanneer deze voor de tweede keer wordt verleend. 
De subsidiabele lasten bedragen € 3.500. Ook bij het hanteren van 30% van de subsidiabele kosten 
(= € 1.050) kan de gevraagde subsidie worden verleend.  
 
Advies 
Theater voor Iedereen voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen van € 1.000 voor de 
organisatie van de 4 mei uitvoering in Moordrecht. 
 
 
Shantykoor ‘t Kraaiennest 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 
 

 
Aanvraag 2023 
Shantykoor ’t Kraaiennest vraagt een incidentele subsidie aan voor de organisatie van 15 
zangactiviteiten voor ouderen, te weten 10-12 meezingactiviteiten en 3-5 kooroptredens.  
Ten behoeve van de optredens zijn boekjes gemaakt met liedjes van vroeger. Deze boekjes zullen 
worden aangepast. Om de activiteiten mogelijk te maken wordt een subsidie gevraagd van € 1.500. 
 
Beoordeling 
De activiteit past binnen het gemeentelijke cultuurbeleid. Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene 
bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer 
wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele kosten in de totale begroting voor de betreffende 
activiteit of organisatie". 
De subsidiabele kosten bedragen € 2.875. De maximale subsidie bedraagt daarom 50% van € 2.875. 
 
Advies 
Shantykoor Het Kraaiennest voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen van € 1.438 voor de 
zangactiviteiten voor ouderen. 
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Stichting Dorpshuis Zevenhuizen - Jubileumviering 2023-2024 
 

 
relevante paragrafen uit de  
Uitvoeringsregeling Subsidies Sociaal/Maatschappelijk Domein 2022 
1.3 Algemene bepalingen incidentele subsidies 
 

 
Aanvraag 
Stichting Dorpshuis Zevenhuizen, Swanla, ontvangt een instellingssubsidie. Eind 2023 bestaat de 
stichting 50 jaar en de Stichting wil het 50-jarig jubileum van het Cultuurhuis Swanla vieren met 
verschillende (culturele) activiteiten tussen oktober 2023 en juni 2024: 
1. musical met de voorlopige titel: 'De burgerij heeft een monument opgericht'. De titel is een verwijzing 

naar de vele acties die de bewoners van Zevenhuizen destijds hebben gedaan om het Dorpshuis te 
krijgen in het dorp (2 of 3 opvoeringen); 

2. twee extra literaire bijeenkomsten, dit in samenspraak met Bibliotheek De Groene Venen; 
3. twee filmvoorstellingen, opzet is dat de vaste bezoekers zelf de keuze van de film bepalen; 
4. twee bijeenkomsten voor ouderen, dit in samenwerking met De Zonnebloem en Senioren-Activiteiten 

en -Reizen Zevenhuizen (SAR); 
5. een korenavond met de vaste gebruikers van Swanla; 
6. een paar activiteiten voor de jeugd, i.s.m. Stichting ZO!/Brains  
7. enkele bijzondere Zondag-Muziekmiddagen. 
Door Swanla wordt met de volleybalvereniging gesproken over een aantrekkelijk sportgebeuren. Dit 
zal zeer waarschijnlijk in 2024 worden georganiseerd. Voor 2024 staan verder op de agenda een 
pubquiz voor ambtenaren en/of bestuurders, een muzikale reis om de wereld met o.a. de gebruikers 
vanb Swanla, verdere activiteiten voor ouderen en jeugd en een slotfeest in juni 2024. 
Swanla begroot voor deze jubileumactiviteiten € 20.750 aan kosten en € 10.750 aan inkomsten. Ter 
dekking van het begrote expolitatietekort op de jubileumactiviteiten à € 10.000 vraagt Swanla een 
extra, incidentele, subsidie aan. 
 
Beoordeling 
De activiteiten past binnen het gemeentelijk beleid, zoals ook genoemd in paragraaf 3.1.3 
(bepalingen voor multifunctionele accommodaties/dorpshuizen), maar ook binnen het beleid op het 
gebied van cultuur, deelnamebevordening van ouderen en activiteiten voor jeugd. 
De begrote kosten betreffen alle subsidiabele kosten. 
Artikel 4 lid 1 van paragraaf 1.3 (Algemene bepalingen incidentele subsidies) luidt: "De subsidie 
bedraagt, wanneer deze voor de eerste keer wordt verleend, maximaal 50% van de subsidiabele 
kosten in de totale begroting voor de betreffende activiteit of organisatie". 
 
Advies 
Aan de Stichting Dorpshuis Zevenhuizen (Swanla) een eenmalige subsidie te verlenen voor de 
jubileumactiviteiten in 2023 van € 5.000. 
 


