Subsidieprogramma
Sociaal Domein 2021- 2023
Samenwerken en verbinden voor een sterker Laarbeek
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Voorwoord
Als wethouder ben ik erg trots op ons sterk verenigingsleven met al haar vrijwilligers. Samen
leveren jullie een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in Laarbeek. Jullie zorgen ervoor dat
veel van onze inwoners mee kunnen blijven doen en zich thuis voelen in Laarbeek.
Als gemeente Laarbeek vinden wij het heel belangrijk om deze kracht van de samenleving te
ondersteunen. Dit doen we onder andere door het verstrekken van subsidie.
In de titel van dit subsidieprogramma zit een duidelijke boodschap.
Door samen te werken en de verbinding te zoeken met elkaar wordt iedereen sterker.
In plaats van verschillen groot te maken, zoeken we naar gezamenlijke belangen, want die zijn
er net zoveel. We zien de druk op verenigingen toenemen, door dalende ledenaantallen en
omdat het steeds moeilijker is om vrijwilligers te vinden voor activiteiten en functies binnen de
vereniging. Voor de een geldt dit wat meer dan voor de ander.
Omdat samenwerken niet altijd vanzelf gaat, nemen we als gemeente hierin het initiatief.
Dat doen we door zelf met verenigingen in gesprek te gaan en door onze professionele
organisaties ondersteuning te laten bieden waar dat nodig is. Zo zijn we als gemeente een
verbindende factor.
Door middel van samenwerken creëren we een klimaat waarin iedereen mee kan doen. Door te
verbinden kunnen verenigingen hun expertises delen en elkaar versterken in het uitvoeren van
hun doelen in de breedste zin van het woord.
Ook maatwerk is een onderdeel van subsidie, we moeten soms het verschil durven te maken om
ervoor te zorgen dat iedereen een plek heeft in onze samenleving. En dat is toch het
uitgangspunt van het verlenen van subsidie: Iets mogelijk maken waar de samenleving sterker
van wordt en die boodschap straal ik als wethouder graag uit!

Wethouder Monika Slaets - Sonneveldt
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Inleiding
Dit nieuwe subsidieprogramma begint in hoofdstuk 1 met wat we het meest belangrijk vinden;
de inhoud, het doel van onze subsidies. Dit doel is in algemene zin het realiseren en in stand
houden van een vitale en zorgzame samenleving. Om dit te bereiken subsidiëren we als
gemeente allerlei verschillende activiteiten die daar op een of andere manier aan bijdragen.
Daarom subsidiëren we vrijwilligers, professionals en burgerinitiatieven.
De komende periode willen we als gemeente dichterbij onze inwoners in de kernen aansluiten en
bij de vrijwilligers en hun verenigingen, om samen dat doel van een gezonde en vitale
samenleving te blijven realiseren.
De verbinding met de professionele organisaties zal elk kwartaal plaats vinden door middel van
gesprekken waarin de gemeente de regie neemt.
In hoofdstuk 2 leggen we de procedures van de verschillende subsidies uit en in het derde
hoofdstuk staan de subsidiebedragen.
Meer samenwerken en verbinden is de rode draad van dit subsidieprogramma.
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HOOFDSTUK 1 DE BELEIDSKADERS
Het inhoudelijk doel van onze subsidies
Voor de komende periode staat het realiseren van de doelen van het beleidsplan Sociaal Domein
2019-2022 centraal. In dit plan zijn drie thema’s opgenomen. Deze thema’s dienen als
speerpunt voor de komende periode in het Sociaal Domein. Zij komen bijvoorbeeld ook terug in
het sportakkoord. In het subsidieprogramma brengen we partijen bij elkaar om de samenleving
van Laarbeek te verbinden en samen (nog) sterker te maken.
1.1 De drie richtinggevende thema’s uit het Beleidsplan Sociaal Domein
Inclusie
Inclusie staat voor insluiten, voor gelijkwaardigheid en volwaardig burgerschap voor alle
inwoners, wat wil zeggen dat we op voorhand zo weinig mogelijk verschil maken. Inclusie
normaliseert, maakt van geen enkele vorm van anders zijn een reden om niet mee te doen,
want iedereen is anders.
Het aanbod aan voorzieningen en aan vormen van dienst- en zorgverlening is in de basis
hetzelfde voor alle inwoners. De gemeente voldoet bij het toegankelijk maken van deze
voorzieningen aan een aantal voorwaarden om het voor iedereen mogelijk te maken om hier
gebruik van te kunnen maken. Denk hierbij aan het toegankelijk maken van gemeentelijke
gebouwen en aan het vrij toegankelijk aanbieden van vormen van dienst- en zorgverlening.
Als een inwoner toch een bijzondere voorziening nodig heeft om mee te kunnen doen, wordt
maatwerk geleverd met de afspraken die daar bij horen. Voor deze voorzieningen gaan we meer
en meer op zoek naar collectief aanbod en in het faciliteren daarvan spelen de
gemeenschapshuizen een belangrijke rol. Zowel waar het gaat om de accommodatie als om het
bieden van vormen van ondersteuning.
Om toe te komen aan de vraag die op dit moment door de samenleving gesteld wordt, hebben
we binnen de integrale benadering bijzondere aandacht voor:
- Jeugd,
- Ouderen
- Eenzaamheid bij jongeren en ouderen
- Kinderarmoede
- Schuldenproblematiek
Voorbeeld van inclusie is dat er bij de uitvoering van activiteiten bijzondere aandacht is voor
bovengenoemde doelgroepen of thema’s. Dat betekent niet dat er activiteiten worden opgericht
voor een specifieke doelgroep, maar dat activiteiten op zo’n manier worden ingericht dat ze
geschikt zijn voor een zo groot mogelijke groep inwoners, ongeacht eventuele beperkingen. Dit
zorgt ervoor dat binnen inclusie en collectief aanbod, toch maatwerk mogelijk is.
Integraliteit
Integraal staat voor het geheel, is allesomvattend.
Omdat geen enkele professional in zijn eentje ‘integraal’ kan zijn, staat integraliteit in het
sociaal domein voor samenwerking. Samenwerking speelt zich af op verschillende niveaus en
tussen verschillende domeinen:
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Horizontale samenwerking
•

Verticale samenwerking

Horizontaal; binnen de verschillende domeinen, tussen de verschillende sectoren:
1 De voor zichzelf zorgende samenleving
2 Ons lokale veld: niet geïndiceerde vormen van zorg- en dienstverlening
3 Geïndiceerde zorg- en dienstverlening
Horizontale samenwerking verbindt verengingen en vrijwilligersorganisaties in domein 1 en
professionals in domein 2 en 3, die vanuit verschillende invalshoeken een gezamenlijk belang
nastreven. Als voorbeeld; sportverenigingen en harmonieën zijn wat betreft activiteiten
verschillend terwijl duurzaam vrijwilligersbeleid en ‘normen en waarden/ respect’ voor allebei
thema’s zijn. Horizontale samenwerking verbindt alle professionals in het Sociaal Domein;
‘welzijn’, de dorpshuizen, het consultatiebureau, de buurtbrigadiers en de bibliotheek.
In het Sociaal Team Laarbeek staat horizontale samenwerking onder andere voor een
uitwisseling van specifieke kwaliteiten tussen de jeugd-, wmo- en
participatiewetmedewerkers.

▪ Verticaal; tussen en binnen de verschillende domeinen;
• de verbinding tussen domein 1 en 2
• de verbinding tussen domein 2 en 3
Met de verbinding tussen de vrijwilligersorganisaties, het informele circuit en de professionals
die werken in het Sociaal Domein brengen we een proces op gang waarin we de onderkant
(het informele circuit) willen versterken door ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en
burgerinitiatieven en door beter aan te sluiten op vragen en behoeften die daar leven.
Binnen domein 2 verbeteren we met verticale samenwerking integratie tussen welzijn en
zorg, onder andere door een goede aansluiting te realiseren van ‘de toegang’ bij welzijn op
het Sociaal Team Laarbeek.
Bij het versterken van ‘de onderkant’ is deskundigheidsbevordering, zowel aan professionals
als vrijwilligers, een belangrijk middel.
Met de verbinding tussen de 2e en de 3e lijn, tussen ons lokaal team Sociaal Domein en de
GR’en Senzer en Peelgemeenten, streven we bestuurlijk en beleidsmatig naar optimalisering
van de uitvoering op lokaal niveau.
•

Om de gewenste integraliteit, horizontaal en verticaal, concreet vorm en inhoud te geven,
nemen we als gemeente de regie. Op basis van jaarlijks vastgestelde doelen stellen we met
de gesubsidieerde organisaties één gezamenlijk werkplan op. Hierin wordt concreet
aangegeven hoe hun onderlinge samenwerking er uit ziet; wie doet wat. Bijvoorbeeld waar
het gaat om het realiseren van een huiskamer in de dorpshuizen, of het Taalhuis. Dit
gezamenlijk werkplan word ambtelijk voorbereid en bestuurlijk vastgesteld in een
kwartaaloverleg.
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Maatwerk
Een thema dat ook de komende jaren richting geeft aan het handelen in het Sociaal Domein is
het komen tot maatwerk.
Maatwerk is aan de orde als sprake is van een vraag; een vraag om een bepaalde vorm van
zorg- of dienstverlening; een wmo voorziening, een vorm van jeugdzorg of hulp bij het vinden
van werk.
Aan maatwerk gaat vooraf dat ‘deze vraag’ (individueel of collectief) in zijn context geplaatst
wordt om van daar uit te kijken naar wat de best passende oplossing is. Hier zit ongelijkheid
aan vast: contextfactoren, bijvoorbeeld eigen draagkracht of de sterkte van het eigen netwerk,
maken het verschil en kunnen bepalend zijn voor de dienst of zorg die ingezet wordt.
Maatwerk impliceert dus het accepteren dat er verschillen zijn tussen inwoners.
Om dit verschil te kunnen maken is het nodig dat professionals in de uitvoering voldoende
autonome ruimte hebben om samen met de inwoner uit te kunnen maken wat het meest
passend is. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid voor wat ‘passend’ is, een gedeelde
verantwoordelijkheid tussen ‘de inwoner’ en de dienstverlener/hulpverlener.
Er kan bijvoorbeeld een vorm van dienstverlening of zorg nodig zijn, maar ook een sport- of
muziekvereniging of het bezoeken van een gemeenschapshuis.
Maatwerk vraagt van professionals om een brede, generalistische blik aan de voorkant: een
goed signaleringsvermogen. Om dit te kunnen doen is deskundigheid nodig én een
infrastructuur waarin zij deze signalen snel en goed kwijt kunnen: ‘een duidelijke toegang’ .
Ook vrijwilligers die signalen opvangen die ze graag kwijt willen moeten daar ergens mee
terecht kunnen. De algemene toegang voor alle signalen en vragen van inwoners op het
gebied van zorg en dienstverlening ligt ‘aan de voorkant’ bij de welzijnsmedewerkers.
Als een welzijnsmedewerker merkt dat hulpvragen niet alleen binnen welzijn kunnen worden
opgelost, kan een inwoner terecht bij het Sociaal Team Laarbeek. Bijvoorbeeld als het gaat om
een WMO voorziening (rolstoel bijvoorbeeld), vormen van jeugdhulp, hulp bij geldzaken en
ondersteuning bij de toeleiding richting arbeidsmarkt, kunnen zij terecht bij het Sociaal team
Laarbeek.
Met de decentralisaties in het algemeen en maatwerk in het bijzonder, leggen we
verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in elke organisatie en in de samenleving. Hiermee wordt
aan de interactie tussen professional en inwoner, in de volle breedte van het sociaal domein,
een zo groot mogelijk (= bij die interactie passend) oplossend vermogen toebedeeld.
Onze gemeentelijke rol in deze is het faciliteren van deze interactie door hier duidelijke kaders,
voorwaarden, aan te stellen om daarbinnen het vertrouwen te geven aan de professionals en
onze inwoners.
Het leveren van maatwerk als resultaat impliceert eveneens een verschuiving in de opvatting
van ‘kwaliteit’. Aan de huidige objectieve, SMART gedefinieerde en vooral kwantitatief ingevulde
kwaliteitscriteria, worden persoonlijke ervaringsgegevens van inwoners toegevoegd. Met
maatwerk krijgt kwaliteit een subjectieve dimensie: wat goed is voor de één, kan slecht zijn
voor een ander.
Deze veranderende opvatting over kwaliteit is eveneens van invloed op wat wenselijke
resultaten zijn van professionals en van hun organisaties. Deze resultaten worden ‘zachter’;
minder goed meetbaar. Dit willen we compenseren door over missie en visie, de inhoudelijke en
procedurele set aan voorwaarden goed en voortdurend in gesprek te blijven zodat daar zo
weinig mogelijk licht tussen zit: zorgen voor een stevige borging van gezamenlijke
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vertrekpunten zodat een gezamenlijk referentiekader ontstaat. Hiervoor gebruiken we het model
Simons.
1.2 Model Simons
Om de doelen uit het beleidsplan te realiseren maken we gebruik van het model Simons.
Met dit model zoeken we een balans tussen strakkere regievoering door de gemeente en een
passende verantwoordelijkheid voor organisaties en hun professionals in de uitvoering. Binnen
deze rolverdeling stellen we samen leren door samen werken centraal. Dit moet resulteren in
inhoudelijke en financiële grip op het sociaal domein.
Het model Simons is vooral bedoeld voor de aansturing van professionele organisaties.
In lichtere vorm passen we het ook toe in het versterken van de relatie met
vrijwilligersorganisaties. Met de nadruk op waardering voor het werk dat vrijwilligers doen voor
hun vereniging, bieden we ondersteuning waar ze dat nodig hebben en stimuleren tot
samenwerking waar dat een maatschappelijke meerwaarde heeft. Bijvoorbeeld door het
organiseren van 2 jaarlijkse bijeenkomsten voor vrijwilligersorganisaties met jeugdleden.
Toelichting van het model Simons
Het model van Simons bestaat uit 4 kwadranten, waarvan elk deel richting geeft aan het
handelen van professionals, waarbij de 4 kwadranten als geheel in balans moeten zijn om
optimale sturing te geven.
De linker kwadranten, 1 en 4, bieden ruimte door professionals te motiveren en te inspireren
en door (samen)lerend ontwikkelen, innovatie, aan te jagen. Ook zorgen de gesprekken uit
kwadrant 4 ervoor dat we de regie houden en tijdig bij kunnen sturen als dat nodig mocht
zijn.
De rechter kwadranten, 2 en 3 stellen de kaders vast, bestaande uit voorwaarden en de
wijze van verantwoording.
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-

Visie

-

Richting

-

kaders

gevende

Systems

Financiële

-

Inhoudelijke
kaders

thema’s
-
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Wet en
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1 Motivatie & inspiratie
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-
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Control
Systems

Cliëntervarings

-
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-
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-

KPI’s

-

Monitoring

-
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Diagnostic
Control
Systems
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Dit model is dynamisch en vraagt om structureel onderhoud, om up to date voeding van elk van
de kwadranten, om elkaar te blijven inspireren, om stappen vooruit te zetten, om steeds
overeenstemming te hebben over de kaders én over de wijze van verantwoording.
Bovenstaand model wordt verder uitgewerkt aan de hand van de vier kwadranten.
Kwadrant 1: Motivatie en inspiratie
De visie die richting geeft aan het beleidsplan Sociaal Domein 2019 - 2022 is verwoord in de
subtitel van de ‘Toekomstvisie Laarbeek 2020’ ‘Ruimte geven aan een vitale zorgzame
samenleving’. Deze visie is verder uitgewerkt in de hierboven benoemde richtinggevende
thema’s: inclusie, integraliteit en maatwerk.
Herin wordt gesproken over het verbeteren van de leefbaarheid en het anders organiseren van
zorg, onder andere door oplossingen voor allerlei vragen dichter bij de inwoners zelf te zoeken
en door te sturen op meer samenwerking. Daarnaast is het streven om het voorzieningenniveau
in de kernen zoveel mogelijk in stand te houden; hiermee willen we het aanbod dicht op de
vraag aanbieden.
Kwadrant 2 : De voorwaarden
Aan ‘de uitvoering’, het werk van onze professionals in het sociaal domein in Laarbeek, wordt
door verschillende kaders richting gegeven. Allereerst worden grenzen gesteld door wet en
regelgeving en beroepscodes van de verschillende professionals. Vervolgens worden kaders
gesteld door de financiële ruimte die er is.
Inhoudelijk speelt in eerste instantie de transformatie in het sociaal domein waar we nog volop
mee bezig zijn. Nadat de drie decentralisaties, Jeugdwet, WMO en Participatiewet, in 2015
afzonderlijk geland zijn is het nu wenselijk meer vorm en inhoud te geven aan de transformatie.
Dat doen we met het Beleidsplan Sociaal Domein, de drie thema’s die daarin richtinggevend
zijn, zijn hierboven uitgewerkt.
Hieronder geven we inzicht in wat we in Laarbeek anno 2020 bedoelen met deze transformatie
en hoe we de praktische vertaling hiervan voor ons zien, we leggen immers andere accenten
dan in 2015.
De transformatie in het sociaal Domein in Laarbeek
Het ‘sociaal domein’ is de werkplaats van professionals en vrijwilligers die zich met zijn allen
inspannen om in Laarbeek een vitale en zorgzame samenleving te realiseren. Het gaat hier
bijvoorbeeld om: de medewerkers van: het Sociaal Team Laarbeek (STL), LEVgroep, de
JeugdGezondheidsZorg , de GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), de kinderdagverblijven,
MEE., het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, Politie, Novadic-Kentron
(verslavingszorg), de GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en vrijwilligersorganisaties en
verenigingen. De transformatie zoals we die voor ons zien in Laarbeek laat zich illustreren door
de transitiepiramide.
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Toelichting op de transformatie in Laarbeek aan de hand van de transitiepiramide
De transformatie in Laarbeek heeft samengevat als doel om de onderkant van de piramide, het
oplossend vermogen van de voor zichzelf zorgende samenleving, zoveel mogelijk te versterken,
zodat de bovenliggende lagen zo weinig mogelijk aangesproken worden.
Laag 1: De basis, de voor zichzelf zorgende samenleving
Dit is de laag dichtbij het gewone dagelijkse leven. Het gaat hier om activiteiten en verbindingen
die ‘als vanzelf’ tussen mensen ontstaan: doordat ze tot dezelfde familie horen, in hetzelfde
dorp of dezelfde wijk wonen, naar dezelfde school of (sport)vereniging gaan. Mensen zoeken
elkaar op, helpen elkaar als vanzelfsprekend bij vragen rondom het opvoeden, opgroeien en
ouder worden. In Laarbeek wordt dit vaak als vanzelfsprekend gezien. De sociale cohesie is
groot. Uit de monitor van de GGD blijkt dat ouders bij opvoedvragen terecht kunnen bij familie
(98%), vrienden/kennissen (98%) buren (77%, bron GGD-monitor 0-11 jarigen 2017-2018).
Juist op dit niveau kan vroegtijdig worden gesignaleerd en bevindt zich een schat aan
ervaringsdeskundigheid en kennis.
Verenigingen en andere vrijwilligersinitiatieven vervullen in het kader van sociale cohesie en
preventie een belangrijke rol in de samenleving. In Laarbeek is 87% van de kinderen van 4-11
jaar lid van een vereniging (regio: 82%, GGD 2017) en 83% van de jongeren van 12-18 jaar
(regio: 81%, GGD 2016).
De keuzes die we als gemeente maken voor de manier waarop we het lokale veld inrichten,
worden voor een belangrijk deel bepaald door de verantwoordelijkheden die vast zitten aan de
decentralisaties. Dit leidt in deze onderste laag van de piramide voor een tweesporen beleid:
1 Stimuleren van de leefbaarheid in onze kernen
Dat doen we (onder andere) door:
het faciliteren van een leefomgeving , die uitnodigt tot elkaar ontmoeten
het stimuleren van gezond gedrag en van een ‘leven lang leren’
In stand houden van een betekenisvol verenigingsleven op kernniveau., onder andere door
ondersteuning van het verenigingsleven, de dorpsraden, vrijwilligers en mantelzorgers. door
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professionele organisaties (mn LEVgroep door de dorpsondersteuner, het jongerenwerk en
de buurtsportcoach).
2 Proactieve vroegsignalering van zorgvragen
Als gemeente dragen we steeds meer verantwoordelijkheid voor steeds meer van onze
inwoners. Dit maakt dat we signalen over inwoners in de knel, omdat het mis gaat met
financiën, de opvoeding of de zelfredzaamheid, zo vroeg mogelijk willen opvangen. Dan kunnen
we misschien nog iets betekenen zonder dat er vervelende escalaties hebben plaatsgevonden.
Dit doen we door:
- Verbreden en versterken van de sociale infrastructuur; Dit begint met het leggen van een
relatie met alle vrijwilligersorganisaties, het maken van verbinding zodat ze onderdeel
uitmaken van het netwerk sociaal domein. Met het maken van duidelijke en voor iedereen
goed hanteerbare afspraken willen we vrijwilligers zoveel mogelijk ont-zorgen als ze dingen
zien of horen waar ze zich zorgen over maken.
- Realiseren van een zorgstructuur waarin de signalen vanuit de vindplaatsen hun weg vinden
naar de toegang bij ‘Welzijn’ en wanneer nodig naar het Sociaal team Laarbeek
- Aanbieden van deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers.
Laag 2: Niet-geïndiceerde vormen van zorg en dienstverlening
Dit is de laag waarin de professionals van het sociaal domein actief zijn. Hierbij is een
onderscheid te maken tussen activiteiten die gericht zijn op:
o Stimuleren van de leefbaarheid in onze kernen
o Uitvoeren en aanbieden van vormen van zorg en dienstverlening
Het stimuleren van de leefbaarheid in onze kernen is een specifieke welzijnstaak. De taak wordt
zowel in de onderste laag van de piramide uitgevoerd als in de 1e laag voor professionele
instellingen (bijv. het onderwijs en de voorschoolse voorzieningen).
De uitvoering van vormen van (jeugd)zorg en ondersteuning is één van de taken van het
Sociaal Team Laarbeek (STL). Het STL is een vrij toegankelijke, algemene voorliggende
voorzienig, er worden vormen van niet geïndiceerde zorg verleend. Als dit aanbod niet volstaat
wordt een individuele voorziening toegekend: Het STL is ook de toegang voor de geïndiceerde
vormen van zorg.
Aan de ‘onderkant’ richting nulde lijn, is een procesmatige en inhoudelijke verbinding met
‘Welzijn’, de professionals van LEVgroep, en de Jeugdgezondheidszorg van belang, net als, via
de welzijnswerkers, met het verenigingsleven en de voor zichzelf zorgende samenleving.
Aan de ‘bovenkant’ is nauwe samenwerking met de uitvoeringsorganisatie een kritische
succesfactor.
Laag 2 in de piramide staat voor het brede team van professionals Sociaal Domein Laarbeek die
samen het lokale aanbod aan zorg en dienstverlening uitvoeren. Ons streven is om zoveel
mogelijk vragen te voorzien van een passend antwoord met dit lokale aanbod, zo dicht mogelijk
bij de inwoners. Inhoudelijk streven we dit na omdat dan de context, het gezin en het netwerk,
zo goed mogelijk meegenomen kunnen worden in vraag en aanbod.
Bij de financiële afweging die gepaard gaat met de kwalitatieve en kwantitatieve samenstelling
van het brede team professionals Sociaal Domein Laarbeek, is de volgende vraag
richtinggevend: is het aannemelijk dat deze investering leidt tot minder meerkosten bij
geïndiceerde vormen van zorg en dienstverlening. Al doende bereiken we een punt waarop meer
investering niet langer leiden tot minder meerkosten. Dan hebben we een balans bereikt.
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Op het moment is het zo dat deze balans in de samenstelling van het brede team Sociaal
Domein, er nog niet is.
Voor wat betreft de investering in preventie hopen we een integraliteitsslag te maken met de
overname van Vierbinden door LEVgroep.
Van een aantal specialismen, bijvoorbeeld op het gebied van autisme, is het de moeite van
onderzoek waard of het toevoegen daarvan aan ons lokaal aanbod, leidt tot minder
meerkosten.
Een gegeven is dat we deze lokale investeringen met beperkte middelen moeten doen. Dat
maakt de vraag naar het veronderstelde rendement scherper.
Laag 3: Geïndiceerde vormen van zorg
Boven de 2e lijn zit het antwoord op de vraag naar gespecialiseerde vormen van zorg. Het
aanbod bestaat uit individuele voorzieningen en is alleen op basis van een indicatie toegankelijk.
Hieronder vallen bijvoorbeeld een traplift, een vorm van jeugdzorg of (bijzondere) bijstand.
(Individuele voorzieningen voor WMO en Jeugdzorg worden lokaal beschikt. Voorzieningen in het
kader van BMS (bijstand, minimabeleid en schulddienstverlening) worden beschikt en verstrekt
door Senzer en Peelgemeenten).
Kwadrant 3: Verantwoording
Verantwoording is het jaarlijkse sluitstuk van het subsidietraject op basis waarvan de
toegekende subsidie wordt vastgesteld.
Vertrekpunt van dit subsidietraject zit in de inhoudelijke kaders die we hierboven onder 1 en 2
benoemd hebben. Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen organisaties een
subsidieaanvraag in die aansluit bij deze inhoudelijke kaders. Op basis van deze aanvraag, en
eventueel een aanpassing en/of nadere concretisering daarvan, wordt de gevraagde subsidie
toegekend.
Verantwoording vindt plaats op basis van de al dan niet aangepaste subsidieaanvraag.
Kwadrant 4 : (Samen)Lerend ontwikkelen
(Samen)Lerend ontwikkelen vind plaats in een (intensieve) ambtelijke en bestuurlijke
overlegstructuur. Deze overlegstructuur volgt de beleidscyclus van voorbereiden, vaststellen en
evalueren van gezamenlijk overeengekomen beleidsdoelen. Het gaat hier om beleidsdoelen uit
het Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022. Samen met de verschillende organisaties wordt
bepaald op welke wijze richting gegeven wordt aan deze beleidsdoelen. Door organisaties op
vooraf afgesproken doelen te bevragen hoe zij hieraan mee kunnen werken, houden wij regie en
werken we wel intensief samen.
Ook met vrijwilligersorganisaties ontwikkelen we een ‘samen leren’ cultuur. Middels 2 jaarlijkse
bijeenkomsten worden vrijwilligersorganisaties bijvoorbeeld bewogen richting meer
samenwerking.
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Als voorbeeld een jaarplanning opgebouwd rondom ons subsidiebeleid.
Voorgestelde jaarplanning ‘20 – ‘21 (vanaf september 2020)
Bestuurlijk overleg

Met wie?

Agendapunten

3 kwartaal 2020

Afzonderlijk overleg met de 4

-

e

organisaties:

4e kwartaal 2020

-

LEVgroep

-

SDL

-

Meent groep

-

Bibliotheek

Gezamenlijk overleg met de 4

(evt op basis van
haljaarcijfers)
-

Bespreking/concretisering
subsidieaanvraag 2021

-

………

-

Vaststellen gezamenlijk

gesubsidieerde professionele

1e kwartaal 2021

Evaluatie eerste helft 2020

werkplan 2021

organisaties

-

………

Afzonderlijk overleg

-

Monitoring 2020

-

Voorbespreking
subsidieaanvraag 2022

2e kwartaal 2021

3e kwartaal 2021

Gezamenlijk overleg

Afzonderlijk overleg

-

…….

-

Monitoring werkplan 2021

-

Input werkplan 2022

-

……….

-

Monitoring eerste helft 2021
(evt op basis van
haljaarcijfers)

-

Bespreking/concretisering
subsidieaanvraag 2022

4e kwartaal 2021

Gezamenlijk overleg

-

…………..

-

Monitoring werkplan 2021

-

Vaststellen gezamenlijk
werkplan 2022

-

……….

De ambtelijke overleggen zijn hier om heen georganiseerd, onder andere;
-

Tweewekelijks met levnetwerkers, maandelijks sluit hierbij de manager
accommodatiebeheer van SDL aan. De frequentie van deze overleggen wordt periodiek
geëvalueerd en waar nodig bijgesteld

-

Kwartaaloverleg met de managers van de 4 professionele organisaties
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HOOFDSTUK 2 DOEL EN PROCEDURE
Het waarom en hoe van onze subsidies
2.1 Doel van ons subsidiebeleid
Subsidie verstrekken is geen doel op zich. Het is een middel waarmee de gemeente een doel wil
bereiken. Dit doel is dat wij samen werken aan het realiseren en in stand houden van een vitale
en zorgzame samenleving. Om dit te bereiken subsidiëren we activiteiten die daar aan
bijdragen. Een inhoudelijke uitwerking van de manier waarop we een vitale en zorgzame
samenleving willen realiseren is opgenomen in hoofdstuk 1.
In dit hoofdstuk lichten we de verschillende soorten subsidies, van aanvragen, tot
verantwoorden, toe (onder verwijzing naar de Algemene Wet Bestuursrecht en de
subsidieverordening van de Gemeente Laarbeek).
2.2 Verschillende soorten subsidies
Het subsidiebeleid van Laarbeek kent voor de komende periode twee soorten subsidie: de
jaarlijkse (structurele) subsidies en de éénmalige (incidentele) subsidies. Binnen de jaarlijkse
subsidies maken we verschil tussen subsidies voor vrijwilligersorganisaties en subsidies voor
professionele organisaties.
Vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties
Bij vrijwilligersorganisaties ligt het accent van de subsidie op waardering. Verenigingen leveren
een belangrijke bijdrage aan een vitale en zorgzame samenleving, meer specifiek aan de
mentale en fysieke gezondheid van onze inwoners. Veel mensen zijn bij een vereniging niet
alleen om de activiteiten die uitgevoerd worden, maar ook om ‘er bij te horen’. Op deze manier
bekeken is een vereniging een sociaal verband dat betekenis geeft aan het leven van veel
inwoners.
Deze sociale verbanden maken de samenleving sterker en weerbaarder en vergroten het zelf
oplossend vermogen. Met het bevorderen van de leefbaarheid versterken we de eigen regie van
onze inwoners waardoor ze beter in staat zijn op hun eigen manier mee te kunnen doen in de
samenleving.
Om het verenigingsleven in zijn geheel sterker te maken stimuleren we verschillende vormen
van samenwerking en vragen we om mee te werken aan inclusie en maatwerk (zie hoofdstuk
1). Op het aanvraagformulier voor subsidie zal expliciet gevraagd worden naar de manieren
waarop vrijwilligersorganisaties dit willen doen.
Bij professionele organisaties ligt het accent op resultaten. Om die te realiseren worden
voorwaarden verbonden aan het toekennen en vaststellen van de subsidies. Deze voorwaarden
zijn afgeleid van het Beleidsplan Sociaal Domein 2019 – 2022 en worden opgenomen in de
jaarlijkse beschikking.
2.3 Jaarlijkse subsidie voor vrijwilligersorganisaties
Het gemeentelijke beleid verandert niet jaarlijks. Vrijwilligersorganisaties die met de uitvoering
van hun activiteiten aansluiten bij het meerjarige gemeentelijke beleid, worden opgenomen in
het subsidieprogramma 2021-2023. Deze organisaties vragen voor de volledige duur van het
subsidieprogramma subsidie aan. Voor dit subsidieprogramma betekent dit, dat de aanvraag
binnen moet zijn voor 1 mei 2021. Met deze aanvraag wordt subsidie aangevraagd voor 2022 en
2023.
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Subsidievoorwaarden jaarlijkse subsidie vrijwilligersorganisaties
De volledige voorwaarden staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente
Laarbeek. De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder opgenomen.
De aanvrager
Een vrijwilligersorganisatie kan alleen in het subsidieprogramma van de gemeente Laarbeek
worden opgenomen als de activiteiten gericht zijn op inwoners van Laarbeek. Ook zijn de
activiteiten gericht op het bevorderen van een vitale en zorgzame samenleving.
De subsidieaanvraag
Vrijwilligersorganisatie vragen subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier op de website van
de gemeente (zie bijlage 1). In deze aanvraag vermelden organisaties op welke manier zij
meewerken aan de 3 beleidsthema’s: maatwerk, integraliteit en inclusie. Dit houdt in dat
organisaties die subsidie aanvragen, instemmen met het meewerken aan de gestelde
voorwaarden.
Tevens verwachten wij van iedere vrijwilligersorganisatie met jeugdleden dat zij een
contactpersoon aanwijzen . Deze contactpersoon sluit aan bij bijeenkomsten (2x per jaar) die
door de gemeente worden georganiseerd. Deze bijeenkomsten dragen ook bij aan de
samenwerking.
Van subsidiegrondslag naar het subsidiebedrag
De subsidiegrondslag voor de vrijwilligersorganisaties ligt in de activiteiten die door hun
uitgevoerd worden. Ze leveren een fundamentele bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen van
Laarbeek.
Verder is voor elke organisatie aangegeven hoe de subsidie berekend wordt. Dit varieert van
een vast bedrag voor:
- het aantal jeugdleden voor onder andere de sportverenigingen en de scouting,
- het aantal inwoners van de kern voor bijvoorbeeld de dorpsraden
- het aantal te geven voorstellingen voor een toneelvereniging.
- In gevallen waarin het lastig is om het resultaat in geld per inwoner of activiteit uit te
drukken, is gekozen voor een maximale vaste bijdrage.
Contributie/eigen bijdrage
Ons subsidiebeleid gaat uit van een redelijke eigen bijdrage van leden, deelnemers en
bezoekers. Als een activiteit meer gericht is op plezier en ontspanning (profijtbeginsel) wordt
een hogere eigen bijdrage redelijk geacht. Bij een eigen bijdrage kan gedacht worden aan
sponsoring, contributie, samenwerking met andere organisaties, crowdfunding of entreegeld.
Wij verwachten dat de contributie of eigen bijdrage die gevraagd wordt, in verhouding staat tot
de subsidie en tot de activiteiten die een vereniging uitvoert.
Weigeringsgronden
Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieaanvraag weigeren als:
De activiteit niet of in onvoldoende mate gericht is op de inwoners van Laarbeek;
Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende eigen middelen beschikt om de
activiteit te organiseren;
De activiteit niet aansluit bij het gemeentelijke beleid en/of in strijd is met de wet, het
algemeen belang of de openbare orde;
Het subsidieplafond bereikt is;
De gemeente naar eigen inzicht al voldoende middelen inzet om soortgelijke activiteiten te
ondersteunen.
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Beslistermijn subsidieverlening
Subsidies voor vrijwilligersorganisaties die zijn opgenomen in het subsidieprogramma 20212023, worden toegekend voor de daarop volgende 3 jaar. Dit besluit wordt genomen uiterlijk 31
december 2020.
De beschikking
Alle vrijwilligersorganisaties die subsidie ontvangen krijgen jaarlijks een beschikking toegestuurd
waarin is opgenomen, welk bedrag toegekend wordt, aan welke voorwaarde voldaan moet
worden en hoe verantwoording en vaststelling van de subsidie plaatsvindt.
Verantwoording en vaststelling
Vrijwilligersorganisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 5.000,- hoeven geen
verantwoording af te leggen, deze subsidies worden direct bij het toekennen ervan
vastgesteld. Vooraf wordt, aan de hand van het aanvraagformulier, getoetst of voldaan
wordt aan de subsidievoorwaarden. Voor de subsidieaanvrager betekent deze procedure van
toekennen en vaststellen dat zij met het aanvragen van de subsidie instemmen met het
meewerken aan de gestelde doelen; inclusie, maatwerk en integraliteit.
Vrijwilligersorganisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 5.000,- dienen een
lichte verantwoording in. Deze lichte verantwoording bestaat uit een door het bestuur van de
vrijwilligersorganisatie goedgekeurd inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hieruit blijkt dat
de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn. Ook blijkt uit dit jaarverslag
dat de activiteiten niet uitgevoerd hadden kunnen worden zonder de toegekende subsidie
van de gemeente.
-

De inhoudelijke en financiële jaarverslagen zijn tevens het verzoek tot vaststelling van de
subsidie. Deze worden voor 1 april van het navolgend kalenderjaar dan dat waarvoor de
subsidie is toegekend, toegestuurd aan de gemeente

Meldingsplicht en steekproefsgewijze controle
De vrijwilligersorganisatie heeft als subsidieontvanger een meldingsplicht (artikel 13 van de
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding
van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk
niet doorgaan.
Om het subsidiebeleid ten aanzien van vrijwilligersorganisaties te evalueren gaan we hierover,
tijdens de looptijd van dit subsidieprogramma, ieder jaar met 10 organisaties in gesprek.
Bij deze gesprekken komt zowel de procedurele als de inhoudelijke kant van het subsidieproces
aan de orde: wordt over en weer aan alle verwachtingen voldaan, waar liggen kansen voor
verbetering en hoe gaan we om met afwijkingen?
Op basis van deze gesprekken kunnen de subsidievoorwaarden voor de betreffende
vrijwilligersorganisatie(s) worden aangepast.
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2.4 Jaarlijkse subsidie voor professionele organisaties
Doel van het subsidiebeleid voor professionele organisaties in het Sociaal Domein is om in
zoveel mogelijk vragen van inwoners te voorzien met lokaal aanbod. Vanuit ieders specifieke
activiteiten vraagt dit om steeds verder gaande vormen van samenwerking. Een inhoudelijke
uitwerking van hoe we een zo sterk mogelijk lokaal aanbod willen realiseren is opgenomen in
hoofdstuk 1.
Subsidievoorwaarden jaarlijkse subsidie
De volledige voorwaarden staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente
Laarbeek. De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder opgenomen.
De aanvrager
Een professionele organisatie kan alleen in het subsidieprogramma van de gemeente Laarbeek
worden opgenomen als de activiteiten gericht zijn op inwoners van Laarbeek. Ook zijn de
activiteiten gericht op het bevorderen van een vitale en zorgzame samenleving.
De subsidieaanvraag
Professionele organisaties vragen jaarlijks subsidie aan door middel van een aanvraag die voor 1
mei van het voorafgaande jaar waar de subsidie betrekking op heeft, bij ons in bezit is.
Deze aanvraag sluit, tenminste op hoofdlijnen, aan bij de financiële en inhoudelijke kaders zoals
die door de gemeente gesteld zijn.
Weigeringsgronden
Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieaanvraag weigeren als:
De activiteit niet of in onvoldoende mate gericht is op de inwoners van Laarbeek;
Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen beschikt om de activiteit
te organiseren;
De activiteit niet aansluit bij het gemeentelijke beleid en/of in strijd is met de wet, het
algemeen belang of de openbare orde;
Het subsidieplafond bereikt is;
De gemeente naar eigen inzicht al voldoende middelen inzet om soortgelijke activiteiten te
ondersteunen.
Beslistermijn subsidieverlening
Subsidies voor professionele organisaties worden jaarlijks toegekend voor 31 december
voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieverlening betrekking heeft.
De beschikking
Alle professionele organisaties die subsidie ontvangen krijgen jaarlijks een beschikking
toegestuurd waarin is opgenomen, welk bedrag toegekend wordt, aan welke voorwaarden
voldaan moet worden en hoe verantwoording en vaststelling van de subsidie plaatsvindt.
Verantwoording en vaststelling
Professionele organisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 5.000,- behoeven
geen verantwoording af te leggen, deze subsidies worden direct bij het toekennen ervan
vastgesteld.
Professionele organisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 5.000,- en lager
dan € 20.000,- dienen een lichte verantwoording in. Deze lichte verantwoording bestaat
(tenminste) uit een door het bestuur van de professionele organisatie goedgekeurd
inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hieruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
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-

-

bedoeld is, uitgevoerd zijn. In het financieel jaarverslag is de toegekende subsidie
opgenomen.
Professionele organisaties die een subsidie ontvangen tussen € 20.000,- en € 125.000,dienen een verantwoording in die bestaat uit:
o Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
bedoeld is, uitgevoerd zijn.
o Een financieel jaarverslag waarin de toegekende subsidie is opgenomen.
Professionele organisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 125.000,- dienen
een verantwoording in die bestaat uit:
o Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
bedoeld is, uitgevoerd zijn.
o Een jaarrekening met controleverklaring die is opgesteld door een onafhankelijk
accountant.
De inhoudelijke en financiële jaarverslagen zijn tevens het verzoek tot vaststelling van de
subsidie. Deze worden voor 1 april van het navolgend kalenderjaar dan dat waarvoor de
subsidie is toegekend, toegestuurd aan de gemeente

Meldingsplicht
De professionele organisatie heeft als subsidieontvanger een meldingsplicht (artikel 13 van de
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding
van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk
niet doorgaan.
2.5 Incidentele subsidies
Het subsidieprogramma 2021-2023 biedt, net als het vorige subsidieprogramma, financieel
ruimte om nieuwe initiatieven mogelijk te maken via een incidentele subsidie. Zowel inwoners,
vrijwilligers en professionele organisaties kunnen een aanvraag doen voor deze vorm van
subsidie. Het inhoudelijk kader wordt grotendeels gevormd door het Beleidsplan Sociaal Domein
2019-2022 ‘.
Een incidentele subsidie kan met de duur van dit subsidieprogramma voor maximaal twee
achtereenvolgende jaren worden toegekend. Na 2 jaar wordt besloten of een subsidie
structureel wordt opgenomen, of dat de subsidierelatie wordt beëindigd.
Incidentele subsidies hebben nadrukkelijk de bedoeling als stimulans te dienen. Deze vorm van
subsidiëring kan ook gebruikt worden om een activiteit op te starten. Er wordt verwacht dat
organisaties zelf zorg dragen voor het voortbestaan van een activiteit.
Subsidievoorwaarden incidentele subsidie
De volledige voorwaarden staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente
Laarbeek. De belangrijkste aandachtspunten zijn hieronder genoemd.
De aanvrager
Inwoners van Laarbeek (alleen of in groepsverband), vrijwilligersorganisaties en professionele
organisaties kunnen een incidentele subsidie aanvragen. Ook voor deze subsidie geldt als
voorwaarde dat de activiteiten gericht zijn op inwoners van Laarbeek. Ook zijn de activiteiten
gericht op het bevorderen van een vitale en zorgzame samenleving.
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De subsidieaanvraag voor een incidentele subsidie
Een subsidieaanvraag voor incidentele subsidie kan digitaal worden aangevraagd. Een
subsidieaanvraag voor een incidentele subsidie bevat een beschrijving van de activiteiten waar
subsidie voor wordt aangevraagd. Ook blijkt uit de aanvraag welk resultaat wordt nagestreefd.
De aanvraag bevat een begroting en een dekkingsplan.
Aanvragen voor subsidie worden inhoudelijk getoetst aan:
-De Algemene wet bestuursrecht;
-Het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022.
De hoogte van de subsidie kan afhangen van de mate waarin een eigen bijdrage redelijk is.
Aanvraagtermijn
Een aanvraag voor subsidie dient minimaal zes weken voor aanvang van de
activiteit te worden gedaan.
Weigeringsgronden
Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieaanvraag weigeren als:
De activiteit niet of in onvoldoende mate gericht is op de Laarbeekse burger;
Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken om de
activiteit te organiseren;
De activiteit niet aansluit bij het gemeentelijke beleid en/of in strijd is met de wet, het
algemeen belang of de openbare orde;
Het subsidieplafond bereikt is;
De gemeente naar eigen inzicht al voldoende middelen inzet om soortgelijke activiteiten te
Ondersteunen.
Beslistermijn subsidieverlening
Op een aanvraag voor een incidentele subsidie beslist het college in elk geval binnen 13 weken
na ontvangst. Natuurlijk wordt rekening gehouden met het tijdstip van de activiteit. Als de
subsidie wordt verleend, zal in de beschikking van de subsidieverlening worden uitgelegd onder
welke voorwaarden de subsidieverlening plaatsvindt. Ook vermelden we in de beschikking op
welke manier verantwoording over de middelen afgelegd dient te worden.
De beschikking
Alle organisaties die een incidentele subsidie ontvangen krijgen een beschikking toegestuurd
waarin is opgenomen, welk bedrag toegekend wordt, aan welke voorwaarden voldaan moet
worden en hoe verantwoording en vaststelling van de subsidie plaatsvindt.
Verantwoording en vaststelling van een incidentele subsidie.
Inwoners en organisaties die een incidentele subsidie ontvangen die lager is dan € 5.000,hoeven geen verantwoording af te leggen. Deze subsidies worden direct bij toekenning
vastgesteld. Wel worden steekproefsgewijze controles gedaan of en op welke wijze deze
organisaties bijdragen aan het realiseren van de gestelde beleidsdoelen. Ook onderzoeken
we met deze steekproeven of aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan.
Inwoners en organisaties die een incidentele subsidie ontvangen die ligt tussen de € 5.000,en de € 20.000,- dienen een lichte verantwoording in. Dat gebeurt uiterlijk dertien weken
nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Deze lichte verantwoording bestaat uit een door
het bestuur van de professionele organisatie goedgekeurd inhoudelijk en financieel
jaarverslag. Hieruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn.
Ook blijkt uit dit jaarverslag dat de activiteiten niet uitgevoerd hadden kunnen worden
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zonder de toegekende subsidie van de gemeente. Dit inhoudelijk en financieel jaarverslag is
tevens het verzoek tot vaststelling van de subsidie.
Inwoners en organisaties die een incidentele subsidie ontvangen die hoger is dan € 20.000,dienen een verantwoording in die bestaat uit:
o een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
bedoeld is, uitgevoerd zijn.
o Een financieel jaarverslag waaruit blijkt dat de activiteiten niet uitgevoerd hadden
kunnen worden zonder subsidie van de gemeente Laarbeek.
Inwoners en organisaties die een incidentele subsidie ontvangen die hoger is dan € 20.000,dienen een verantwoording in die bestaat uit:
o een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
bedoeld is, uitgevoerd zijn.
o Een financieel jaarverslag waaruit blijkt dat de subsidie volledig besteed is aan de
overeengekomen uitvoering van activiteiten, die niet uitgevoerd hadden kunnen
worden zonder de toegekende subsidie van de gemeente Laarbeek.
Inwoners en organisaties die een incidentele subsidie ontvangen die hoger is dan €
125.000,- dienen een verantwoording in die bestaat uit:
o een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie
bedoeld is, uitgevoerd zijn.
o Een jaarrekening met controleverklaring die is opgesteld door de accountant.

Meldingsplicht
De subsidieontvanger van een éénmalige subsidie heeft een meldingsplicht (artikel 13 van de
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding
van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk
niet doorgaan.
Om het subsidiebeleid ten aanzien van incidentele subsidies te evalueren gaan we hierover,
tijdens de looptijd van dit subsidieprogramma, ieder jaar met 10 organisaties in gesprek. Om te
kunnen vaststellen of de activiteiten ook uitgevoerd kunnen worden zonder subsidie, vragen we
bij deze evaluaties om inzicht in de jaarrekening of de gemaakte kosten voor een specifieke
activiteit. Als uit de gegevens een vermoeden blijkt dat er voldoende eigen vermogen is om
activiteiten uit te voeren zonder subsidie, gaan we hierover het gesprek aan met deze
organisaties.
2.6 Subsidieplafond
Het subsidieplafond geldt voor alle hierboven besproken soorten subsidies. Overeenkomstig het
bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek stelt de
gemeenteraad, jaarlijks bij vaststelling van de begroting, ook de subsidieplafonds vast.
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HOOFDSTUK 3 DE SUBSIDIES
De grondslag en de bedragen
3.1 De indeling van dit hoofdstuk
Uitgangspunt bij de indeling van dit hoofdstuk is de hoogte van de subsidie die we verstrekken
en de vraag wat we aan verantwoording verwachten. Ook streven we met deze indeling meer
integraliteit na.
De subsidiegrondslag voor de vrijwilligersorganisaties ligt in de activiteiten die door hun
uitgevoerd worden. Ze leveren een fundamentele bijdrage aan de leefbaarheid in de kernen van
Laarbeek. Ook vragen we een bijdrage gericht op het bevorderen van integraliteit en inclusie en
vragen we een bijdrage aan maatwerk door vormen van vroegsignalering.
Om dit te realiseren zullen we ons als gemeente meer laten zien; we vinden het belangrijk om in
samenwerking het subsidiebeleid verder te ontwikkelen en meer betekenis te geven.
Bij de vorige clusterindeling was bij elk cluster de achtergrond en de betekenis daarvan
omschreven. In het voorliggende subsidieprogramma is deze achtergrond niet in dit hoofdstuk
opgenomen. Dit heeft als voordeel dat verenigingen niet meer tot een specifiek subcluster
behoren en hiermee de integraliteit wordt vergroot. Voor de betreffende organisaties kan er
belangrijke informatie in de clusteromschrijvingen zitten, daarom hebben we de nog relevante
clusteromschrijvingen in bijlage 2 toegevoegd.
Hieronder de indeling van dit hoofdstuk.
Cluster 1: Vrijwilligersorganisaties
In cluster 1 zitten alle vrijwilligersorganisaties. We maken een onderscheid op basis van de
hoogte van de subsidie die zij ontvangen.
Cluster 1 A
Vrijwilligersorganisaties die minder dan € 5000,- subsidie ontvangen.
Cluster 1 B
Vrijwilligersorganisaties die meer dan € 5000,- subsidie ontvangen.
Cluster 2:Professionele organisaties
In dit cluster zitten alle professionele organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Laarbeek. Ook hier is een onderscheid gemaakt aan de hand van de hoogte van de subsidie.
Cluster 2 A
Professionele organisatie die minder dan € 20.000,- subsidie ontvangen.
Cluster 2 B
Professionele organisaties die meer dan € 20.000,- subsidie ontvangen.
Voor het vaststellen van deze subsidie wordt een volledige verantwoording ingediend.
Cluster 3
Incidentele subsidies
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3.2 De bedragen en hoe ze berekend zijn
Cluster 1: Vrijwilligersorganisaties
In cluster 1 zitten alle vrijwilligersorganisaties. We maken een onderscheid op basis van de
hoogte van de subsidie die zij ontvangen en, daarmee samenhangend, op basis van de wijze
waarop verantwoording afgelegd wordt.
Cluster 1 A
Vrijwilligersorganisaties die minder dan € 5000,- subsidie ontvangen. Deze subsidie wordt bij
het toekennen vastgesteld.
Organisatie
Badmintonclub Mixed
Badmintonclub Lieshout
Badmintonclub De Ganzeveer

Maximaal subsidiebedrag
2021-2023
2.697,761,533,-

Berekening bedrag
€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Basketbalclub Lieshout
Boksclub Laarbeek

2.386,2.386,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Budoclub Beek en Donk
Judoclub Avanti

2.594,1.279,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Judoclub Mariahout
Handbal KPJ Beek en Donk
Handbalvereniging BEDO

484,346,2.421,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Korfbalvereniging Flamingo’s

2.524,-

€34,58 per jeugdlid

Ponyclub O.L.V. Ruitertjes
Ponyclub De Pioniertjes

519,450,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Rollerclub De Oude Molen
TTV Een en Twintig

2.109,277,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

311,-

€34,58 per jeugdlid

Tennisvereniging ‘t Slotje
Tennisvereniging De Hut

3.873,1.210,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Tennisvereniging De Raam
Turnvereniging De Ringen

2.144,2.766,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

Turnclub De Brug
Hengelsportvereniging Het
Geduld
Hengelsportvereniging 't
Sluisje
Volleybalvereniging BEDOVO
Zwemvereniging Beek en
Donk
Scouting Beek en Donk
Scouting Lieshout-Mariahout
Scouting Aarle-Rixtel
Yammas
Zonnebloem afdeling Beek en
Donk
Zonnebloem afdeling Lieshout

277,2.386,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

3.977,-

€34,58 per jeugdlid

1.729,4.184,-

€34,58 per jeugdlid
€34,58 per jeugdlid

2.358,2.075,2.310,3.043,638,-

€47,15 per jeugdlid
€47,15 per jeugdlid
€47,15 per jeugdlid
€47,15 per jeugdlid
€0,06 per inwoner vd kern

254,-

€0,06 per inwoner vd kern

A.T.T.C. ‘77
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Zonnebloem afdeling AarleRixtel
Zonnebloem afdeling
Mariahout
KBO Mariahout
Veilig Verkeer Nederland
Stichting Ontspanning
Zorgenkinderen
Kans+
Organisatie Wandelvierdaagse
Gezond Laarbeek
Stichting Teugelders van
Ganzendonk
Stichting Organisatie Carnaval
Ganzengat
Carnavalsvereniging de
Raopers
Carnavalsvereniging de
Heikneuters
Oranjecomité Beek en Donk
Stichting Color Fun
Oranjecomité Aarle-Rixtel
Oranjecomtié Lieshout
Oranjecomité Mariahout
St. Antoniusgilde Beek en
Donk
St. Leonardusgilde Beek en
Donk
OLV Gilde Aarle-Rixtel
Gilde St. Margaretha AarleRixtel
St. Servatiusgilde Lieshout
Werkgroep St. Nicolaasviering
Beek en Donk
St. Nicolaascomité AarleRixtel
Werkgroep st. Nicolaasintocht
Lieshout
Werkgroep st. Nicolaasintocht
Mariahout
Stichting Zelfhulp Netwerk
Zuidoost-Brabant
EHBO vereniging Beek en
Donk
EHBO vereniging Lieshout
Stichting Scootmobielpark
Laarbeek
Toneelvereniging De

342,-

€0,06 per inwoner vd kern

122,-

€0,06 per inwoner vd kern

3.055,110,524,-

€12,57 per lid
Vast bedrag
Vast bedrag

2.993,1.047,-

Vast bedrag
Vast bedrag

891,-

Vast bedrag

891,-

Vast bedrag

891,-

Vast bedrag

891,-

Vast bedrag

500,1.572,1.572,1.572,1.572,891,-

Vast
Vast
Vast
Vast
Vast
Vast

bedrag
bedrag
bedrag
bedrag
bedrag
bedrag

891,-

Vast bedrag

891,891,-

Vast bedrag
Vast bedrag

891,1.310,-

Vast bedrag
Vast bedrag

1.443,-

Vast bedrag

733,-

Vast bedrag

576,-

Vast bedrag

3.361,-

Vast bedrag

1.144,-

€110,- per cursus + €4,50
per lid
€110,- per cursus + €4,50
per lid
Vast bedrag €300,- + €10,per deelnemer
€314,38 per voorstelling

933,628,2.515,-

23

Vriendenkring
Openluchttheater Mariahout

4.811,-

Ons Tejater

2.406,-

Cultureel podium ’t
Kouwenbergskerkje
Kunstroute Laarbeek
Stichting Dialectenfestival
Laarbeek
IVN

2.406,-

Stichting Goede Doelen
Laarbeek
Stichting Alzheimer Café
Gemert-Bakel en Laarbeek
Totaal Cluster 1 A

786,786,1.040,-

(max 8)
€300,- per uitvoering (max
16)
€300,- per uitvoering (max
8)
€300,- per uitvoering (max
8)
Vast bedrag
Vast bedrag

500,-

€260,- per
kennisoverdracht (max 4)
Vast bedrag

1.500

Vast bedrag

105.179,--

Cluster 1 B
Vrijwilligersorganisaties die meer dan € 5000,- subsidie ontvangen.
Voor het vaststellen van deze subsidie wordt een lichte verantwoording ingediend.
Organisatie
Gymvereniging Cialfo
Voetbalvereniging A.S.V. ‘33
Voetbalvereniging ELI
Voetbalvereniging Mariahout
R.K.S.V. Sparta ‘25
Dorpsplatform Aarle-Rixtel

Dorpsraad Beek en Donk

Dorpsraad Lieshout

Zorg om het Dorp Mariahout

Maximaal subsidiebedrag
2021-2023
7.435,8.299,7.193,6.224,13.313,7.335,-

9.604,-

6.665,-

5.653,-

Berekening bedrag
34,58 per jeugdlid
34,58 per jeugdlid
34,58 per jeugdlid
34,58 per jeugdlid
34,58 per jeugdlid
Vast bedrag voor
belangenbehartiging en
leefbaarheidsinitiatieven
+€0,44 per inwoner van
kern
Vast bedrag voor
belangenbehartiging en
leefbaarheidsinitiatieven
+€0,44 per inwoner van
kern
Vast bedrag voor
belangenbehartiging en
leefbaarheidsinitiatieven
+€0,44 per inwoner van
kern
Vast bedrag voor
belangenbehartiging en
leefbaarheidsinitiatieven
+€0,44 per inwoner van

de

de

de

de
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KBO Beek en Donk
KBO Lieshout
KBO Aarle-Rixtel
Stichting Leergeld
Dierenpark ’t Regtereind
Harmonie O&U
Harmonie st. Caecilia
Harmonie De Goede Hoop
Omroep Kontakt
Stichting AED-Alert
Stichting ’t Oude Raadhuis
Heemkundekring De Lange
Vonder
Heemkundekring ’t Hof van
Liessent
Heemkundekring Barthold van
Heessel
Stichting Super sociaal
VVV
Howeko
Totaal cluster 1B
Totaal cluster 1A
Totaal cluster 1

5.816,-

kern
€12,57 per lid
€12,57 per lid
€12,57 per lid
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
Vast bedrag
€2,- per wooneenheid
Vast bedrag
€1.445,- per tentoonstelling
(max 5)
Vast bedrag

5.816,-

Vast bedrag

5.816,-

Vast bedrag

21.635,-

Vast bedrag
Vast bedrag

8.912,9.629,7.969,18.337,5.959,11.526,11.526,11.526,18.942,9.516,7.225,-

5.270
25.073,262.214,105.179,367.393,-

Vast bedrag

Cluster 2:Professionele organisaties
In dit cluster zitten alle professionele organisaties die subsidie ontvangen van de gemeente
Laarbeek. Ook hier is een onderscheid gemaakt aan de hand van de hoogte van de subsidie.
Cluster 2 A
Slachtofferhulp Nederland
Basisactiviteit: het verlenen van hulp aan inwoners die slachtofferzijn geworden van een
misdrijf.
Het subsidiebedrag is: €4.590,Special Heroes
Basisactiviteit: het structureel bieden van een laagdrempelig wekelijks beweegaanbod voor
kinderen met een beperking. Dit aanbod wordt begeleid door een deskundige. Het
subsidiebedrag is gebaseerd op een bedrag per jeugdige deelnemer aangevuld met bedrag voor
de inzet van extra begeleiding.
Aantal deelnemers: maximaal 30 op jaarbasis
Aantal deelnemers dat in aanmerking komt voor extra begeleiding: maximaal 10 op jaarbasis
Subsidiebedrag: € 34,58 per deelnemer en € 60,- voor extra begeleiding
Het subsidiebedrag is € 1.640,-.
OGGZ
Gemeente Laarbeek heeft samen met de andere peelgemeenten, gemeente Helmond
gemachtigd om taken uit te voeren in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Deze taken
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richten zich specifiek op burgers uit de regio met een meervoudige complexe problematiek.
Hiertoe behoren ook mensen die zelfstandig wonen, maar door een combinatie van problemen
het risico lopen dakloos te worden. Gemeente Helmond treedt op als subsidiecoördinator op.
Subsidiegrondslag
-Risicogroepen op het terrein van de OGGZ worden preventief benaderd.
-In een bestuursovereenkomst tussen de gemeenten in de Peelregio worden afspraken gemaakt
over de doelmatige en doeltreffende inzet van het beschikbare budget.
Het subsidiebedrag is € 16.626,-.
HALT
De activiteiten van HALT hebben als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verminderen en
zo mogelijk voorkomen van jeugdcriminaliteit voor de doelgroep 12-18 jarigen. Deze doelstelling
wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende taken:
1. Advies geven aan scholen, gemeente en maatschappelijke instellingen;
2. Opzetten en uitvoeren van preventieve interventies.
3. Begeleiding van jongeren bij de uitvoering van taakstraffen.
Preventie is noodzakelijk om uitval van jeugd te voorkomen. Specifiek is er behoefte aan
algemene preventieactiviteiten voor groep 8 en preventieactiviteiten in het kader van vuurwerk.
HALT is een van de partners in geval van overlast gevend gedrag door jongeren.
Het subsidiebedrag is: € 8.158,-.
Schoolmaatschappelijk werk Commanderij College
De functie schoolmaatschappelijk werk bij het Commanderij College levert een bijdrage aan de
uitvoering van de Jeugdwet. Met deze functie is een basis gelegd voor de samenwerking tussen
het voortgezet onderwijs in Laarbeek en het Sociaal Team Laarbeek.
Het subsidiebedrag is € 10.388,Overzicht jaarlijkse subsidies cluster 2 A
Organisatie
Slachtofferhulp Nederland
Special Heroes
OGGZ
Halt
Schoolmaatschappelijk werk
Commanderij College
Totaal

4.590,1.640,16.626,8.158,10.388,€41.402,-
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Cluster 2 B
Professionele organisaties die meer dan € 20.000,- subsidie ontvangen.
Bibliotheekwerk
De wettelijke basis voor het bibliotheekwerk, de bibliotheek, ligt in de WSOB (de WSOB, Wet
Stelsel Openbare Bibliotheken). Deze wet stelt opnieuw vast wat het doel is van de openbare
bibliotheek, namelijk het geven van publieke toegang tot informatie en cultuur. Dit publieke
karakter krijgt vorm in de waarden die de openbare bibliotheek heeft en die dus ook in de wet
zijn opgenomen: betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, authenticiteit, pluriformiteit en
toegankelijkheid.
In de wet opgenomen welke vijf functies een openbare bibliotheek heeft:
a] ter beschikking stellen van kennis en informatie;
b] bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie;
c] bevorderen van lezen en het laten kennismaken met literatuur;
d] organiseren van ontmoeting en debat;
e] laten kennis maken met kunst en cultuur.
De primaire verantwoordelijkheid voor het in stand houden van bibliotheken wordt door de wet
bij de gemeente gelegd. Dit geeft de gemeenten ruimte om na te denken over wat de
maatschappelijke bijdrage moet zijn van de bibliotheek en wat het mag kosten. Zo kunnen
bibliotheken meegroeien met lokale behoeftes en wensen.
De gemeentelijk ruimte voor de invulling van een bibliotheek wordt door de wet als volgt
ingeperkt. Wanneer een gemeente zou besluiten om het bibliotheekwerk zover terug te brengen
dat er van een openbare bibliotheek in de zin van wat de wet beschrijft, geen sprake meer is,
dan is de gemeente verplicht om te overleggen met buurgemeenten, voorzieningen in de regio
en andere betrokken partijen, met als doel de bibliotheekvoorziening, waarin de 5 genoemde
functies worden uitgevoerd, toegankelijk te houden voor de inwoners. De wet maakt dit overleg
een verplicht onderdeel van de lokale besluitvorming.
Binnen dit kader en het met Bibliotheek de Lage Beemden overeengekomen beleidsplan 2018 –
2021 vindt de jaarlijkse subsidieaanvraag plaats.
De totaal beschikbare jaarlijkse subsidie bedraagt € 337.289,-.
Welzijn en maatschappelijk werk
De wettelijk basis onder de uitvoering van welzijn en maatschappelijk werk, ligt in de WMO.
De gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden worden daarin als volgt omschreven:
• Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
• Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
• Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te nemen
aan de samenleving
• Maatschappelijke opvang aanbieden
• Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
• Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
• Verslavingsbeleid bevorderen
• Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen
• Aandacht voor problematiek rondom laaggeletterdheid
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Deze verantwoordelijkheden van de gemeente vertalen zich in een aantal algemene
voorzieningen. Algemene voorzieningen zijn voorzieningen die binnen de gehele gemeente
beschikbaar worden gesteld voor mensen die dat nodig hebben, zoals:
• Een boodschappendienst.
• Een maaltijdservice (bijvoorbeeld tafeltje-dekje).
• Organiseren van activiteiten, bijvoorbeeld in een ontmoetingsruimte of buurthuis.
• Maatschappelijke opvang en meldpunten, bijvoorbeeld in het geval van huiselijk geweld.
• Personenalarmering
Wettelijke taken die regionaal uitgevoerd worden:
Aanpak huiselijk geweld
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. In dit kader houden
gemeenten in de Peelregio gezamenlijk een meldpunt huiselijk geweld in stand, van waaruit
meldingen samen worden opgepakt en uitgezet. De integrale aanpak moet er toe leiden dat
betrokkenen van huiselijk geweld op een normale manier kunnen participeren en dat het aantal
herhalingen van huiselijk geweld neemt af.
Het subsidiebedrag is € 17.000,-.
Crisisdienst
In het kader van de crisisaanpak houden gemeenten in de Peelregio gezamenlijk een crisisdienst
in stand. De crisisdienst is een hulpdienst die buiten kantooruren gebeld kan worden in geval
van een crisis, zoals zware verkeersongevallen, onhoudbare relatieproblemen of ernstige
geweldsmisdrijven.
De crisisdienst overbrugt dan het tijdstip van de crisis, bijvoorbeeld midden in de nacht of in het
weekend, en het moment waarop de organisaties voor zorg en welzijn weer bereikbaar zijn en
heeft als doel de crisis te stabiliseren en verdere escalatie te voorkomen.
Het subsidiebedrag is € 2.548,-.
Anonieme telefonische hulpverlening
Basisactiviteit: het bieden van een (anonieme) vorm van hulpverlening, door vrijwilligers,
waarbij door de hulpvrager via telefoon of internet een luisterend oor en advies geboden wordt
voor zijn of haar problemen.
Het subsidiebedrag is € 5.475,- .
Discriminatiemeldpunt
Wanneer je gediscrimineerd wordt of betrokken bent bij iemand die gediscrimineerd wordt dan
kun je terecht bij het meldpunt discriminatie. Je kunt hier terecht met al je vragen, vermoedens
en zorgen op dit terrein. Er wordt door de medewerkers van het meldpunt beoordeeld of er
sprake is van discriminatie zoals bedoeld in artikel 1 van de Grondwet. In dat geval wordt er
samen met de melder gezocht naar een oplossing.
De taken op het gebied van welzijn en maatschappelijk werk worden in Laarbeek uitgeoefend
door LEVgroep.
De totaal beschikbare jaarlijkse subsidie (inclusief subsidies huiselijk geweld, crisisdienst en
anonieme telefonische hulpverlening) bedraagt €891.869,-..

28

Accommodatiebeheer
De wettelijk basis voor accommodatiebeheer ligt in de WMO, het gaat hier grotendeels om het
bevorderen van de leefbaarheid en de sociale samenhang in de kernen.
Stichting Dorpshuizen Laarbeek beheert de dorpshuizen:
•

Ontmoetingscentrum Beek en Donk

•

Dorpshuis Lieshout

•

Buurthuis Mariahout

De totaal beschikbare jaarlijkse subsidie bedraagt €220.662,VVE
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is onderdeel van het landelijk
onderwijsachterstandenbeleid. De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van VVE ligt bij 3
partijen:
•

De gemeente: De gemeente ontvangt en beheert de middelen voor het VVE-beleid ten
behoeve van de voorschoolse voorzieningen. De gemeente legt verantwoording af aan het
Ministerie van OC&W over:
-

Het bereik van het aantal doelgroepkinderen

-

De toeleiding van doelgroepkinderen naar een VVE-locatie

-

De naleving van de resultaatafspraken die gemaakt zijn met het Rijk

•

Besturen van voorschoolse voorzieningen.

•

Schoolbesturen van het basisonderwijs. Zij ontvangen onderwijsachterstandsmiddelen van
het rijk.

Wet en regelgeving die onder de uitvoering van het VVE ligt:
-

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk (m.i.v. 2018).

-

Wet OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). De Wet OKE is per 1
augustus 2010 ingegaan. Deze wet wijzigde drie wetten:

-

In de Wet kinderopvang werd een kwaliteitskader voor peuterspeelzalen opgenomen. De
gemeente werd verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de kwaliteit
in de peuterspeelzalen. Ook werden kwaliteitseisen voor de voorschoolse educatie (VVE)
opgenomen.

-

In de Wet op het onderwijstoezicht werd geregeld dat de Onderwijsinspectie toeziet op
de kwaliteit van de voorschoolse educatie.

-

In de Wet op het Primair Onderwijs werd de regierol van gemeenten inzake het
onderwijsachterstanden beleid verstevigd evenals de toegankelijkheid en het aanbod van
de voorschoolse educatie.

-

Wet Kinderopvang

-

Wet op het primair onderwijs

-

Wet op het onderwijstoezicht

De totaal beschikbare jaarlijkse subsidie bedraagt € 280.193,-.
Cliëntondersteuning
Cliëntondersteuning is in de Wet maatschappelijke ondersteuning als volgt omschreven:
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“Onafhankelijke ondersteuning met informatie, advies en algemene ondersteuning op het gebied
van maatschappelijke ondersteuning, preventieve zorg, zorg, jeugdhulp, onderwijs, welzijn,
wonen, werk en inkomen die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid en
participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening
Cliëntondersteuning voor inwoners met een verstandelijke beperking of een stoornis in het
autisme spectrum, wordt uitgevoerd door de Meent groep.
De totaal beschikbare jaarlijkse subsidie bedraagt € 44.810,-.
Overzicht jaarlijkse subsidies cluster 2 B
Organisatie
Basisbibliotheek De Lage
Beemden
LEV-groep
LEV-groep Subsidiebeheer
jongerenwerk
Stichting Dorpshuizen
Laarbeek
Voor en Vroegschoolse
Educatie
De Meent groep
Totaal cluster 2 B
Totaal cluster 2A
Totaal cluster 2

337.289,891.869,25.357,220.661,280.193,44.810,1.800.179,41.402,1.841.581,-

Cluster 3: Incidentele subsidies
In dit cluster zitten de budgetten die beschikbaar zijn voor incidentele subsidies. Deze subsidies
worden voor maximaal 2 jaar op rij verstrekt. De wijze van verantwoording over deze subsidies
is toegelicht in hoofdstuk 2. Vanwege het bijzondere karakter van deze vorm van
subsidieverlening is hier geen onderverdeling meer gemaakt in kleinere subsidies en daarboven.
Projectsubsidies
Om inwoners te stimuleren mee te denken over de belangrijkste thema’s (inclusie, integraliteit
en maatwerk) uit het beleidsplan, kunnen zij een beroep doen op projectsubsidies. Afhankelijk
van het project of de activiteit wordt beoordeeld of zij bijdraagt aan versterken van het
voorliggend veld en daarmee de 0e lijn.
Het totaal beschikbare budget is € 45.145,Evenementensubsidies
Er kan een beroep gedaan worden op subsidie om een evenement op te starten of aan te jagen.
Er wordt verwacht dat organisaties na het opstarten van een evenement zelf naar
mogelijkheden zoeken om het evenement te laten voort bestaan.
Voor een evenement wordt de definitie gebruikt zoals opgenomen in de Algemene Plaatselijke
Verordening gemeente Laarbeek 2020 (artikel 2:24).
Richtbedragen:
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€250,- voor een toernooi of kampioenschap
€500,- per evenement
Subsidieplafond: €14.450,Overzicht subsidies cluster 3
Projectsubsidies
45.145,Evenementensubsidies
14.450,Totaal cluster 3
59.595,-

Totaal
Cluster
Cluster
Cluster
totaal

subsidies cluster 1,2 en 3:
1
367.393,2
1.841.581,3
59.595,2.268.569,-
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Bijlagen:
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Bijlage 1: Aanvraagformulier structurele subsidie voor
vrijwilligersorganisaties
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Bijlage 2 Clusteromschrijvingen
Sportactiviteiten
Het subsidiebeleid op het gebied van sport en recreatie richt zich op de deelname van jongeren
tot 18 jaar aan sport- en recreatieve activiteiten. De gemeente ziet sport als een belangrijk
middel voor de leefbaarheid van en sociale samenhang in de kernen. Hoewel de kwaliteit van de
geleverde prestaties van belang kunnen zijn voor de instandhouding van de vereniging (mede
vanwege de stimulerende werking die daarvan uitgaat), spelen deze prestaties c.q. het niveau
waarop gespeeld wordt, geen rol bij de subsidiëring.
Basisactiviteit: activiteiten zijn gericht op het uitoefenen van sport en/of sportieve recreatie door
jongeren tot achttien jaar (in club- of groepsverband) binnen de gemeente Laarbeek
ondergebracht.
Kunst en (volks)cultuur
De gemeente Laarbeek erkent het belang van activiteiten op het vlak van, cultuur en
amateurkunst, volkscultuur en de kunstzinnige vorming vanwege de positieve bijdrage aan het
welzijn van mensen en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling van degenen die actief
meedoen, opluistering van gemeentelijke evenementen en de verbinding van de deelnemers. De
activiteiten in het kader van volkscultuur hebben één noemer gemeen: het bewaren en/of
uitdragen van oude en hedendaagse culturele waarden. Tevens zorgen deze activiteiten voor de
sociale samenhang en gemeenschapszin.
De meeste activiteiten vinden in verenigingsverband plaats en zijn in het Wmo-beleidsplan
opgenomen.
De meeste culturele organisaties in Laarbeek zijn niet opgenomen in dit subsidieprogramma,
omdat zij a) zich alleen richten op volwassenen; b) de organisatie het eigen belang voor
recreatie, ontmoeting en ontspanning dient of c) een specifiek doel nastreven.
De activiteiten in dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing door creativiteit,
individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn volwassenen in eerste instantie zelf
verantwoordelijk; zij ondervinden immers zelf baat (plezier en ontspanning) bij het uitoefenen
van hun hobby of interessegebied. Dan spreken we over wenselijke voorzieningen.
Het gemeentelijk subsidiebeleid legt het accent:
- bij de vrijwilligersorganisaties, die op het gebied van dit cluster actief zijn;
- bij de publieksfunctie van de amateur- en de podiakunst, waarbij het opluisteren van
Laarbeekse evenementen en optredens in het openbaar een belangrijk uitgangspunt is.
- de educatief- culturele vorming van jongeren, mede ten behoeve van de continuïteit van de
vereniging.
Het niveau van presteren zal geen invloed hebben op de hoogte van de subsidiëring.
Subsidiëring is gericht op de activiteiten die de amateurkunst uitvoert in de Laarbeekse
gemeenschap.
Wat valt er onder dit cluster
Onder dit cluster vallen activiteiten op het gebied kunstzinnige vorming, amateurkunst en
volkscultuur.
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A.
Kunstzinnige vorming/kunst- en cultuureducatie
Kunstzinnige vorming en kunsteducatie betreffen activiteiten die tot doel hebben om kennis van
en het gevoel voor kunst en cultuur te bevorderen en te ontwikkelen. Het accent ligt op de
muzikale- of creatieve activiteit en niet zozeer op de prestatie. Bij kunstzinnige vorming komt
het educatieve karakter, meer expliciet tot uiting. Verder is onderscheid aan te brengen tussen
kunstzinnige vorming binnen en buiten schoolverband (kunsteducatie). Onder dit cluster valt
alleen de kunstzinnige vorming buiten schoolverband voor jongeren tot 18 jaar.
B.
Amateurkunst
Amateurkunst betreft de niet-beroepsmatige beoefening van kunst en cultuur, met name in
groepsverband. Hierbij is sprake van een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor zowel de
beoefenaar als voor de toehoorder en toeschouwer. Dat laatste betekent dat wij het optreden in
het openbaar of de uitvoering als één van de subsidiegrondslagen hanteren.
De activiteiten richten zich op activering van de creatieve aspecten van de mensen en het
scheppen van mogelijkheden om deze onder deskundige (bege)leiding tot verdere ontplooiing te
brengen en/of deze te presenteren aan het publiek. De activiteiten betreffen audiovisuele,
beeldende, dansante, dramatische, en/of muzikale vorming.
1. muziekactiviteiten, waartoe gerekend kunnen worden uitvoeringen van
harmonieverenigingen, mits zij aangesloten zijn bij een landelijke, provinciale en/of
regionale organisatie;
2. toneelactiviteiten;
3. activiteiten, zoals het organiseren van podiumkunsten, exposities, koffieconcerten en
dergelijke.
Binnen de amateurkunst zijn er ook organisaties, die een deel van de culturele vorming zelf voor
hun rekening nemen.
C.
Volkscultuur
Onder volkscultuur vallen activiteiten die als doel hebben het zonder winstoogmerk
onderzoeken, uitdragen, bewaren en/of in stand houden van verschillende aspecten van het
cultureel-historisch leven in Laarbeek. Volkscultuur wordt ook tegenwoordig wel immaterieel
cultureel erfgoed genoemd.
Hieronder vallen:
activiteiten die 'oude' cultuur-historische waarden, traditionele volksfeesten en folkloristische
activiteiten en evenementen uitdragen;
activiteiten gericht op het onderzoeken van gebeurtenissen en situaties in verleden en heden,
met tot doel het stimuleren van begrip voor de waarde van het verleden, heden en toekomst.
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