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Samenvatting
In het Welzijnsbudgetplan 2020 beschrijft de gemeente Veldhoven hoe zij door middel
van het verstrekken van subsidies aan activiteiten haar maatschappelijke
doelstellingen wil bereiken. Het WBP geeft inzicht in de subsidies die voor het jaar
2020 worden verleend op het gebied van sport, kunst, cultuur, zorg en welzijn.
Deze subsidies worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening
Veldhoven 2017 en de twee subsidieregelingen, Goed leef- en woonklimaat, en Vitale
samenleving.
Er zijn 101 subsidieaanvragen die volledig worden toegekend, 32 die gedeeltelijk
worden toegekend en 4 aanvragen die worden geweigerd.
De aandachtspunten van het subsidietijdvak 2020 worden toegelicht in de betreffende
paragrafen.
De vastgestelde subsidieplafonds voor eenmalige subsidies in 2020 zijn:
- sportieve evenementen: € 7.500
- culturele evenementen: € 12.000
- ondersteuning vrijwilligers: € 10.000
- nieuwe activiteiten Vitale samenleving: € 6.000
- straat- en buurtactiviteiten: € 14.246
- nieuwe activiteiten Goed leef- en woonklimaat: € 5.000
- experimenteerruimte versterken vitale samenleving: € 75.000.
In totaal wordt er ca. 8 miljoen euro aan subsidie verleend. De dekking voor deze
subsidiebedragen is opgenomen in de gemeentelijke begroting 2020.
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1 Totstandkoming van het Welzijnsbudgetplan 2020
De algemene subsidieverordening Veldhoven 2017 bepaalt dat jaarlijkse
subsidieaanvragen voor 1 juni moeten worden ingediend. Het college van B&W beslist
hierop vóór 31 december, vóórdat het betreffende subsidietijdvak begint.
De meeste maatschappelijke organisaties waren tijdig met het indienen van de
subsidieaanvraag. Aan enkele aanvragers werd gemotiveerd uitstel verleend.
Vervolgens is er met de meeste maatschappelijke organisaties ambtelijk overleg
gevoerd over de ingediende aanvraag. Na deze gesprekken zijn de concept
budgetafspraken opgesteld. In het kader van de zienswijze procedure hebben de
aanvragers van subsidie hun concept-budgetovereenkomst ontvangen. De
gemeentelijke reacties op de ingekomen zienswijzen staan in de toelichtende
paragrafen.
De gemeentelijke begroting 2020 vormt het kader waarbinnen het college haar
overwegingen maakt tot wel of niet verlenen van subsidie. Het geheel aan
budgetafspraken resulteert in een totaal financieel overzicht dat past binnen de
begroting 2020.
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1.1 Inleiding
Algemene achtergrond
In dit WelzijnsBudgetPlan (WBP) zijn de subsidies opgenomen, die worden verleend
aan maatschappelijke organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen en activiteiten
organiseren voor alle inwoners van Veldhoven (0-100 jaar). Het gaat hierbij om
voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, kunst, cultuur, recreatie,
onderwijs, zorg en welzijn. Dit WBP beslaat het subsidietijdvak 2020.
Al deze gesubsidieerde voorzieningen en activiteiten tezamen vormen, naast
particuliere initiatieven en commerciële mogelijkheden, de lokale basisstructuur van
Veldhoven. Deze basisstructuur is een randvoorwaarde om Veldhoven verder te
transformeren naar een inclusieve samenleving waar alle inwoners, en zeker ook
kwetsbare inwoners, gewoon kunnen meedoen in een prettige leefomgeving.
Doorontwikkeling
In 2015 is besloten om over te stappen naar een subsidiesystematiek die uitgaat van
het subsidiëren van activiteiten die een bijdrage leveren aan de kerndoelen: een vitale
(inclusieve) samenleving en een goed leef- en woonklimaat. Destijds is ook besloten
dat het een eerste stap in de gewenste richting betrof maar dat doorontwikkeling
nodig zou zijn.
Momenteel hebben we de ervaringen met de nieuwe kerndoelen aardig in beeld. Het is
tijd om te starten met de doorontwikkeling, zodat het bestaande systeem verbeterd
kan worden.
In het verlengde daarvan komt in het subsidiejaar 2020 meer de nadruk te liggen op
preventie, het voorliggend veld jeugd en het voorliggend veld ouderen in het bijzonder
gericht op het langer thuis wonen.
Daarnaast zal een stap gezet moeten worden om de juiste randvoorwaarden te
creëren voor het subsidiebeleid zodat subsidies gericht ingezet kunnen worden. Dit om
een samenhangende aanpak te realiseren die zo goed mogelijk aansluit bij het
ondersteunen en onderhouden van een goede basisinfrastructuur zoals hierboven
aangegeven en die de geformuleerde beleidsdoelen en –prioriteiten ondersteunt. Dit
dient tevens gepaard te gaan met een betere opzet voor sturing- en resultaatmeting.
Deze doorontwikkeling zal pas merkbaar zijn vanaf het subsidietijdvak 2021 en
verder.
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1.2 Toelichting op de subsidieregelingen
Subsidieregeling Goed- leef en woonklimaat
Het doel van de subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat is het bevorderen van
ontmoeting, algemeen welzijn en het versterken van de sociale structuur voor alle
inwoners van Veldhoven.
De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties die dit ondersteunen.
Bijvoorbeeld met subsidies voor jeugdsport, scouting, speeltuinen, muziekschool,
zwembad, theater, dorpsverenigingen, ouderenbonden, zang- en muziekverenigingen,
dorpsfeesten en jaarlijkse tradities, toeristische en recreatieve voorzieningen. De
activiteiten van deze maatschappelijke organisaties dragen bij aan de ontwikkeling
van Veldhoven als prettige leefomgeving waar inwoners samen leven en elkaar
ontmoeten.
Subsidieplafonds
Naast de jaarlijkse subsidies die in het WBP worden vermeld, kent de subsidieregeling
Goed Leef en woonklimaat nog enkele subsidieplafonds voor incidentele subsidies:
 Sportieve evenementen € 7.500
 Culturele evenementen € 12.000
 Straat- en buurtactiviteiten € 14.246 (ook voor particulieren)
 Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 5.000
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het plafond is
bereikt, moet de gemeente de dan nog binnenkomende aanvragen weigeren.
Subsidieregeling Vitale Samenleving
Het doel van de subsidieregeling Vitale samenleving is het bevorderen van een
samenleving waarin iedereen mee kan doen. Voor sommige mensen is dit niet
vanzelfsprekend.
De gemeente subsidieert daarom activiteiten van organisaties om kwetsbare inwoners
te ondersteunen. Bijvoorbeeld met subsidies aan organisaties die zich richten op
gehandicapten, psychiatrische patiënten, jeugdige delinquenten, mensen aan de
zelfkant van de samenleving, verslaafden, ouderen, slachtoffers van misdrijven,
mantelzorgers, zieken, moeders met pasgeboren baby’s, arme gezinnen, mensen met
een afstand tot de samenleving of een risico daartoe. Deze activiteiten dragen bij aan
de ontwikkeling van Veldhoven als inclusieve samenleving waaraan iedereen kan
meedoen.
Subsidieplafonds
Naast de jaarlijkse subsidies die in het WBP worden vermeld, kent de subsidieregeling
Vitale samenleving nog enkele subsidieplafonds voor incidentele subsidies:
 Subsidie voor ondersteuning vrijwilligers € 10.000
 Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 6.000
 Experimenteerruimte versterken vitale samenleving € 75.000
De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Als het plafond is
bereikt, moet de gemeente de dan nog binnenkomende aanvragen weigeren.
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1.3 Subsidieaanvragen
Voor het subsidiejaar 2020 heeft de gemeente van 137 maatschappelijke organisaties,
die ieder op unieke wijze een bijdrage leveren aan de gezamenlijke maatschappelijke
opgave, een aanvraag voor jaarlijkse subsidie ontvangen. De aanvragen worden
getoetst aan de subsidieregelingen en de subsidie wordt berekend aan de hand van
grondslagen. Een aantal van deze subsidiegrondslagen is historisch zo gegroeid.
Nu het einde van het subsidietijdvak 2017-2019 in zicht is, wordt (zoals al
aangegeven) de maatschappelijke opgave opnieuw tegen het licht gehouden. Voor het
WBP 2020 heeft dit nog niet geleid tot aanpassingen. Daarom wijkt het WBP 2020 niet
zo sterk af van het WBP 2019.
In de komende periode worden de gesubsidieerde activiteiten geëvalueerd. In de
komende maanden zal duidelijk worden welke uitgangspunten gekozen worden bij het
vormgeven van het subsidiebeleid voor het jaar 2021 en verder.
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1.4 Beoordeling aanvragen (zienswijzen)
Tijdens het accountgesprek over de aanvraag hebben de maatschappelijke
organisaties hun aanvraag kunnen toelichten. Op grond van de ingediende stukken en
het accountgesprek is een concept budgetafspraak opgesteld. Deze is toegestuurd in
concept, zodat erop gereageerd kon worden. Dit heeft geleid tot een aantal
zienswijzen.
In deze paragraaf wordt dit toegelicht voor de betreffende budgetafspraken, zodat het
college van B&W hiervan op de hoogte is, vóórdat het WBP 2020 wordt vastgesteld.
Het gaat om de volgende budgetafspraken.
Zienswijze
voorgesteld bedrag in WBP 2020
€
18.231
12 Educatie voor Anderstaligen (EVA)
€
3.158
17 KBO Oerle
€
48.138
40 St Jeugdbelangen Veldhoven
€
20.959 (concept: € 16.250)
47 St Wijkvoorziening De Ligt
2.759
48 St Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant €
€
430
71 Met Verve
€
2.221
88 Vhn’se Mondharmonicavereniging
12 Educatie voor Anderstaligen (EVA)
Doel subsidieverlening
De activiteiten van stichting EVA dragen bij aan de samenleving door de mensen (met
name buitenlandse vrouwen die de Nederlandse taal niet/onvoldoende beheersen) te
laten integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij worden maatschappelijke
participatie en zelfredzaamheid gestimuleerd.
Zienswijze
Stichting Eva ziet zich genoodzaakt om de kinderopvang, die door Stichting EVA aan
haar cursisten werd aangeboden, te stoppen. Het lukt hen niet meer om een team van
vrijwilligers te vormen die de opvang van de kinderen van hun cursisten tijdens de
bijeenkomsten verzorgt.
Ambtelijk advies
Deze ontwikkeling heeft vooralsnog geen gevolgen voor de budgetafspraak. Op
termijn zal duidelijk worden of dit effect heeft op het aantal deelnemers en/of het
beoogd maatschappelijk effect. Advies: ter kennisgeving aannemen.
17 KBO Oerle
Doel subsidieverlening
Het doel van de subsidieverlening is het bevorderen van de zelfredzaamheid van
ouderen en het mogelijk maken dat ouderen elkaar ontmoeten.
Zienswijze
KBO Oerle heeft de afgelopen periode actief leden geworven voor hun vereniging en
zijn daarmee met 15% gestegen tot 290 leden. De KBO doet een beroep op punt 4f
van het concept, waarin vermeld staat, dat zij de gemeente onverwijld in kennis
moeten stellen van tussentijdse wijzigingen of omstandigheden. Een ledenstijging van
15% ofwel 37 leden is voor hen een grote verandering en zal ook de nodige kosten
met zich meebrengen. Zij vragen zodoende om extra subsidie.
Ambtelijk advies
De KBO Oerle groeit en dat is goed nieuws. Bij ongewijzigd beleid merkt zij het effect
ervan pas bij de subsidieverlening in 2021. In deze zienswijze vraagt zij in feite om
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een beleidswijziging, om de peildatum aan te passen. Er is ambtelijk geen
mogelijkheid om af te wijken van de juridische grondslag en het peilmoment. Deze is
voor allen gelijk, anders ontstaat er willekeur. In de komende maanden vindt een
doorontwikkeling van het subsidiebeleid plaats. Daarin kan deze overweging worden
meegenomen voor de jaren 2021 en verder. Advies: niet inwilligen.
40 Stichting Jeugdbelangen Veldhoven
Doel subsidieverlening
Organiseren en mogelijk maken van ontmoeting door (re-)creatieve en vormende
activiteiten die zijn gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding door Veldhovense
jeugdigen (en hun ouders) in verenigingsverband.
Zienswijze
Voor de koepelorganisatie staan de eigenaars-lasten voor onroerend goed op een
subsidie van € 14.954,00. Volgens de aanvrager is dit bedrag gelijk aan de subsidie
van de afgelopen jaren en zou dat voor deze nieuwe budgetafspraak hoger moeten
zijn.
Daarnaast wordt voor Scouting Stanislaus Kostka in de budgetafspraak 2020
uitgegaan van 7 speltakken. De stichting verzoekt om dit te wijzigen naar 9
speltakken. Eén van deze speltakken heeft leden van 22 jaar en ouder die volgens de
organisatie nog onder de subsidiedoelgroep vallen. Zij vraagt zich af of leeftijd wel een
beperkende factor is. Ze ziet niet terug in de subsidieregeling dat er een leeftijdsgrens
op zit (er staat alleen een zinnetje in "de aanvrager heeft minimaal 20 contribuerende
leden tot en met 22 jaar").
Ambtelijk advies
 Onderdeel huisvestinglasten: De subsidieregeling gaat uit van
huisvestingslasten in het peiljaar 2011. Dus het klopt dat er een verschil is met
de werkelijke huisvestingslasten.
 Onderdeel aantal speltakken: De aanvraag is leidend. De scouting krijgt wat ze
heeft aangevraagd. Het is niet wenselijk om na de sluitingsdatum voor indienen
aanvragen nog wijzigingen in ledenaantallen e.d. te honoreren. Aan het punt
van de leeftijdsgrens wordt zodoende niet toegekomen.
Advies: niet inwilligen.
47 Stichting wijkvoorziening de Ligt
Doel subsidieverlening
Het doel van de subsidieverlening is het mogelijk maken van ontmoeting voor
inwoners van 65 jaar of ouder.
Zienswijze – geparafraseerd citaat “In 2018 heeft de gemeente aan het toenmalige stichtingsbestuur aangegeven dat er
een nieuw bestuur gevormd moest worden waarvan het beheerdersechtpaar geen deel
zou uitmaken. Toen tijdens een accountgesprek met de Ligt duidelijk werd hoe de Ligt
er voorstond, zijn er direct twee aspirant bestuursleden opgestapt. De overige drie
personen hebben de bestuurstaak opgepakt. Het dagelijks bestuur is aan hen
overgedragen per 1 juli 2019. Men is op de goede weg.
Echter, het gebouw en de inventaris zijn meer dan 25 jaar oud en daar moet de
komende jaren veel aan gedaan worden. Het bestuur van de Ligt vraagt één jaar de
tijd om met de huidige subsidieverlening de zaak weer op te bouwen. Zoals in het
bestuurlijk overleg met de wethouders besproken valt het hen zwaar dat het vorige
bestuur er meer dan 25 jaar mee weg kwam. Nu er een nieuw bestuur is, dat er alles
aan doet om de zaak weer in goede banen te leiden en gezond te maken, wordt de
subsidiekraan langzaam dicht gedraaid. Die ontwikkeling heeft het bestuur van de Ligt
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niet zien aankomen. Daarom vraagt zij om de huidige subsidieverlening te handhaven
en deze pas in 2020 opnieuw te beoordelen.”
Ambtelijk advies
De concept budgetafspraak 2020 bevatte een verlaging van ca € 4.700 ten opzichte
van 2019. Het verzoek van het bestuur van de Ligt wordt als redelijk beschouwd. De
subsidiegrondslag biedt hier ook ruimte toe. Daarom is in het voorliggende WBP 2020
alvast rekening gehouden met het oorspronkelijke subsidiebedrag. Advies: inwilligen.
48 Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
Doel subsidieverlening
Het doel van de subsidieverlening is het bevorderen van ontmoeting door
lotgenotencontact.
Zienswijze
Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant vraagt om extra subsidie voor
promotiedoeleinden. De gratis publicaties in weekbladen en lokale krantjes zijn
volgens haar ontoereikend. Ze is daarbij teveel afhankelijk van goodwill van de
betreffende redacties. Daarom wil zij komend jaar gaan adverteren, zodat de
bekendheid groeit. Zo wil zij het maatschappelijk effect vergroten.
Ambtelijk advies
Tijdens het accountgesprek zijn hierover al afspraken met de stichting gemaakt, die in
de concept-budgetafspraak zijn opgetekend. In de zienswijze vraagt de stichting om
extra subsidie voor promotiedoelen. Dit is niet conform afspraak. Een verdere
toelichting hierop staat in paragraaf 1.6 Gedeeltelijke toekenningen. Advies: afwijzen.
71 Met Verve
Doel subsidieverlening
De activiteiten van de schilderclub dragen bij aan de samenleving door mensen te
betrekken bij de beoefening van en de bevordering van de belangstelling voor de
beeldende amateurkunst.
Zienswijze - citaat “Wij zijn teleurgesteld over het toe te wijzen bedrag. Graag maken wij dan ook
gebruik van de mogelijkheid op dit concept voorstel te reageren. Zoals in onze
aanvraag opgenomen, hebben wij in 2020 3 belangrijke activiteiten:
1. Onze verhuizing naar de nieuwe locatie Art4U/Muziekschool op 09 januari 2020.
2. De viering van het 30-jarig bestaan van onze vereniging in voorjaar 2020
3. De jaarlijkse tentoonstelling, in najaar 2020 voor het eerst in deze nieuwe locatie.”
Ambtelijk advies
De zienswijze sluit aan bij de aanvraag. Daarom wordt dit verder toegelicht in de
paragraaf “gedeeltelijke toekenningen”.
88 Veldhovense Mondharmonicavereniging
Doel subsidieverlening
De activiteiten van uw muziekvereniging dragen bij aan de samenleving door mensen
te betrekken bij de beoefening van en de bevordering van de belangstelling voor de
instrumentale muziek.
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Zienswijze – citaat “Bij de aanvraag voor de subsidie heeft het bestuur van onze vereniging het aantal
leden moeten opgeven. Wij waren echter ook druk bezig met het werven van nieuwe
leden, op het tijdstip dat we de aanvraag moesten doen hadden we 21 actieve leden.
Per 1 september zijn dat er nu 27 leden. Dit zou voor ons een belangrijke verbetering
voor de subsidie kunnen betekenen. Onze vraag aan u is, kan deze wijziging nog voor
2020 worden meegenomen?”
Ambtelijk advies
De Veldhovense mondharmonicavereniging is erin geslaagd om nieuwe leden te
werven. Bij ongewijzigd beleid merkt zij het effect ervan pas bij de subsidieverlening
in 2021. In deze zienswijze vraagt zij om een beleidswijziging, om de peildatum aan te
passen. Er is ambtelijk geen mogelijkheid om af te wijken van de juridische grondslag
en het peilmoment. Deze is voor allen gelijk, anders ontstaat er willekeur.
Advies: niet inwilligen.
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1.5 Toekenningen in 2020
Voor de onderstaande organisaties wordt voorgesteld om in 2020 de subsidie conform
aanvraag te verlenen. De aanvragen voldoen aan de gestelde eisen en passen binnen
de betreffende subsidieregelingen. Bedragen worden vermeld in hele euro’s. Kleine
verschillen tussen “gevraagd” en “te verlenen” kunnen worden verklaard door de
indexering van 1,4% of zijn technisch van aard.
Nr
1
2
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18
22
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
41
42
44
45
46
47
49
50
51
52
54
55

Aanvrager
St Lokaal Toeristische Adviesraad
VVV
BSR
Bureau Halt
Buurtbusproject De Kempen
COC
Commissie Ziekendag
Dorpsvereniging Oerle
Educatie voor Anderstaligen (EVA)
EHBO-vereniging Veldhoven
GGzE
KBO Heikant/De Kelen
KBO Meerveldhoven/d'Ekker
KBO Oerle (belangenbehartiging)
KBO Vhn-dorp/Zonderwijk/Look
Lumens
Novadic-Kentron
President F.D. Rooseveltgroep
Protestantse Jeugdraad
PVGE
Roll the Dice
RSZK / Oktober
Scouting Aloysius
Scouting Were-Di
Speeltuinvereniging Kabouterdorp
St Cobbeek Centrum
St Jeugdbelangen Oerle
St Jeugdbelangen Veldhoven
St Kaleidoscoop
St Ons Zonderwijk
St Seniorenraad Veldhoven
St Stimuleren Actief Samenleven
St Veteranen Brabant Zuid Oost
St Wijkvoorziening De Ligt
St Leergeld
Stichting Carrousel
St Rundgraaf
SWOVE
Zonnebloem De Kempen
Zuidzorg JGZ B.V.

Gevraagd
1.000
*
232.459
44.370
1.292
1.350
1.805
3.996
17.200
4.500
161.929
4.000
6.807
3.140
10.000
597.105
37.899
1.007
3.358
*
1.150
19.830
18.000
16.573
*
652
17.777
47.149
1.218
2.250
600
2.000
3.544
*
96.500
22.878
7.906
651.053
575
795.194

Te verlenen
719
49.657
235.329
44.370
1.310
1.379
1.830
3.671
18.231
4.420
161.929
3.495
6.129
3.158
9.262
603.303
38.081
1.021
3.405
20.533
1.161
20.108
18.564
16.805
11.184
662
17.864
48.138
1.235
2.255
608
2.441
3.678
20.959
97.851
23.198
7.511
659.399
301
795.194

* aanvraag bevat geen bedrag
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Nr

Aanvrager

56
57
60
61
63
65
66
68
69
70
72
74
75
76
77
79
81
82
83
85
90
93
94
96
97
98
99
100
101
102
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
122

IVN
Vogelwerkgroep De Kempen
Cantare
Close Harmonykoor Just Us
Fotogroep Veldhoven
Harmonie L'Union Fraternelle
Harmonie St Cecilia
Kempenkoor
Koor Sheliak
Marvilde Toneel
Multiple Voice
Muziekschool Art4U
Prins Willem Alexanderband
St Historisch Erfgoed Smid Renders
St Lokale Omroep Veldhoven
St Organisatie Karnaval
St TOP Veldhoven
Theater De Schalm
Theaterkoor After Eight
Veldhovens Kamerkoor
Vocaal Ensemble Phoenix
Zanggroep Hajim
Zangvereniging Chant Oers
Achilles '95 (handbal - jeugsport)
All-in (honkbal - jeugdsport)
Ando (aikido - jeugdsport)
Basko (hockey - jeugdsport)
BC Veldhoven (badminton - jeugdsport)
BIO (korfbal - jeugdsport)
Bowlingvereniging Veldhoven
Courage (schermen - jeugdsport)
De Korrel (Tennis - jeugdsport)
Zwembad den Ekkerman
Fietscross Veldhoven (jeugdsport)
GVAC (atletiek - jeugdsport)
PC De Hinnikers (paardensport - jeugd)
Hippische sportvereniging (paarden)
Koryo Sports (taekwondo - jeugdsport)
Marvilde (voetbal - jeugdsport)
Metzpoint (tennis - jeugdsport)
Njord (zwemmen)
Nuvoc (volleybal - jeugdsport)
Omloop Der Kempen (wielerevent)
RKVVO (voetbal)
Schaakvereniging (jeugdsport)
SDO (korfbal)
Stalvrienden (aangepast sporten)

* aanvraag bevat geen bedrag

Gevraagd

Te verlenen

3.000
*
3.220
2.204
500
14.000
*
4.947
3.301
900
2.569
*
3.500
1.000
*
5.760
5.282
*
2.407
2.569
2.895
2.600
4.500
1.729
1.767
*
7.790
1.900
2.000
*
1.425
2.299
567.091
1.663
*
1.691
*
2.385
4.702
2.014
*
*
4.058
*
1.668
*
*

3.042
223
3.471
2.235
430
13.949
10.918
5.120
3.306
913
2.606
646.476
3.567
1.014
32.882
5.978
5.288
1.089.289
2.441
2.605
2.770
2.483
4.749
1.753
1.792
1.676
7.899
1.927
1.927
1.011
1.628
2.331
575.030
1.686
2.813
1.715
1.493
2.418
4.768
2.042
63.782
2.697
4.115
6.790
1.686
3.457
798
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Nr
123
124
126
127
128
130
131
132
136
138
139
140
141
142

Aanvrager
Tafeltennis Veldhoven (jeugdsport)
Tempo (wielrennen - jeugdsport)
VIDO (basketbal - jeugdsport)
VLTC (tennis )
Voorwaarts (gym en trim - jeugdsport)
St Nieuwe Levenskracht Oerle (ziekenbezoek)
St Nieuwe Levenskracht Veldhoven
Zonnebloem Veldhoven (ziekenbezoek)
Zonnebloem Zeelst (ziekenbezoek)
Zwemclub 't Zeepaardje (aangepast sporten)
Stichting Cult Veldhoven
Creatief Zonderwijk
Buurtvereniging de Arck
Geheimen van Veldhoven
Totaal toegekend conform aanvraag

Gevraagd
*
*
2.014
3.350
7.173
1.000
1.000
4.441
936
701
**
*
*
2.000

Te verlenen
1.734
1.464
2.042
3.351
7.273
949
949
4.503
949
711
27.378
1.445
167
2.000
5.558.252

* Aanvraag bevat geen bedrag
* * Met Stichting Cult Veldhoven was in 2018 een driejarige budgetafspraak aangegaan.
Het jaar 2020 is het derde en laatste jaar.

1.5.1 Toelichtingen bij de budgetafspraken
4 Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)
BSR ontvangt € 79.001 subsidie voor de Veldwijzer in het gebouw van de Parasol. Er
is een aantal ontwikkelingen gaande dat betrekking heeft op de activiteiten van de
Parasol. Deze kunnen gevolgen hebben voor de hoogte van de subsidie van de
Veldwijzer. Omdat de uitkomst van de ontwikkelingen niet te voorspellen is, verleent
de gemeente ook dat deel van de subsidie in 2020. Hierbij wordt als voorbehoud
gemaakt dat de activiteiten onveranderd doorgang vinden.
14 GGzE
Psysalon
GGzE heeft in 2019 subsidie ontvangen uit de Experimenteerruimte voor het
organiseren van de psysalon in Veldhoven. De bijeenkomsten worden goed bezocht.
Omdat de psysalon succesvol is, wordt deze activiteit onderdeel van de
budgetafspraak 2020. De activiteit past namelijk binnen de doelstellingen van het
Preventieplan GGz. Dit heeft vooralsnog geen financiële gevolgen voor 2020.
De Boei
GGzE heeft € 161.929 subsidie aangevraagd voor 2020. GGzE is uitgegaan van de
bestaande activiteiten en personele inzet die nodig is om het huidige niveau te
continueren. De kosten van het personeel zijn de afgelopen jaren toegenomen als
gevolg van cao ontwikkelingen. De gemeente heeft de subsidie echter jaren niet
geïndexeerd. Hierdoor lopen de kosten en de vigerende grondslag van € 151.758 uit
de pas. In overleg met GGzE is gezocht naar mogelijkheden om invloed uit te oefenen
op de kosten van Collectieve preventie, cliëntondersteuning en Inloop De Boei. De
enige mogelijkheid was om de Inloop De Boei gedeeltelijk te sluiten. Gezien het
belang van deze basisvoorziening voor kwetsbare inwoners van Veldhoven is dat niet
wenselijk. De Boei vormt voor deze inwoners namelijk de dagelijkse steun in de rug.
Bijkomend is dat dit de inzet van zwaardere zorg voor deze doelgroep voorkomt. Om
die redenen wordt de gevraagde subsidie voor 2020 volledig toegekend. Dekking voor
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de extra benodigde middelen, ca € 10 K, is binnen het product “Wmo algemene
voorzieningen” gevonden.
22 Lumens
Actieve vrouwengroep
Lumens heeft in samenwerking met Cordaad in Zonderwijk de actieve vrouwengroep
opgestart. Zij hebben dit in 2019 kunnen doen door middel van subsidie van de
experimenteerruimte. Het resultaat is vooral dat vrouwen die in een isolement zaten
of dreigden te raken contact hebben gekregen met andere vrouwen in de wijk. De
deelnemers werven ook weer andere vrouwen, die tot nog toe buiten het gezichtsveld
van Cordaad en Lumens waren gebleven. Eerder was voor deze activiteit incidentele
subsidie verstrekt. Omdat de resultaten succesvol zijn is deze activiteit nu opgenomen
in de budgetspraak 2020. Dit past binnen de subsidiegrondslagen en de begroting van
Lumens.
Indexering
Hoewel overeenstemming is bereikt over het subsidiebedrag, geeft Lumens per brief
van 3 september 2019 aan dat de cao loonstijging de afgelopen jaren door de
organisatie is opgevangen. Op 1 september 2019 en 1 juni 2020 stijgen de lonen nog
twee maal 3,25%. In totaal zijn de lonen ten opzichte van 1 januari 2010, dan 18%
gestegen. Met het oog op de indexering van de subsidie met 1,4% vraagt Lumens
aandacht voor deze ontwikkelingen.
32 Scouting Were Di
De Scouting Were Di ontvangt sinds langere tijd een subsidie via het WBP voor het
organiseren en mogelijk maken van ontmoeting door (re-)creatieve en vormende
activiteiten die zijn gericht op een zinvolle vrijetijdsbesteding door Veldhovense
jeugdigen (en hun ouders) in verenigingsverband (scouting).
Al die tijd heeft de gemeente, in tegenstelling tot de overige scouting verenigingen
binnen de gemeente Veldhoven die een subsidie ontvangen, bij de berekening van de
subsidie Scouting Were Di geen rekening gehouden met de eigenaarslasten voor de
blokhut van deze scouting. De scouting Were Di vraagt zich daarom af waarom zij
niet voor subsidie ter hoogte van 47,5% van de eigenaarslasten van de blokhut in
aanmerking is gekomen. Daarom heeft zij nu een hoger bedrag aan subsidie
gevraagd.
Were Di verwacht kosten voor onderhoud te moeten maken (de blokhut is nu 28 jaar
oud) en men verwacht een toename van materiaalkosten en energielasten.
Op dit moment is de reserve van de Scouting Were Di met € 14.641,32 afgenomen.
Dit is een zorgwekkende financiële situatie.
Voorgesteld wordt om hierin mee te gaan en voor 2020 bij de subsidieverlening
rekening te houden met de eigenaarslasten van de blokhut. Dit past binnen de
grondslagen.
47 Ontmoetingscentrum de Ligt
Het pand van Ontmoetingscentrum De Ligt is eigendom van de gemeente Veldhoven.
Er zijn in Veldhoven diverse geprivatiseerde wijk- en ontmoetingscentra. Over het
algemeen is het voor deze vrijetijdsaccommodaties een uitdaging om de exploitatie
rond te krijgen. De subsidierelatie met de Ligt staat al lange tijd in een wat scheve
verhouding tot andere wijk- en ontmoetingscentra in Veldhoven. Het college wordt
geadviseerd hierin één lijn te trekken en deze subsidierelatie op termijn af te bouwen.
Onlangs heeft de Ligt een nieuw bestuur gekregen, dat de haalbaarheid van een
sluitende exploitatie zonder subsidie onderzoekt. Dit nieuwe bestuur heeft een
zienswijze ingediend over de concept-budgetafspraak 2020 (zie paragraaf 1.4).
Voorgesteld wordt om de subsidie conform de grondslag in zijn geheel te verlenen.
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52 SWOVE
Er is met SWOVE overeenstemming bereikt over het subsidiebedrag, maar SWOVE
plaatst daarbij de kanttekening dat het niet (of onvoldoende) indexeren van de
subsidie voor haar lastig is. De CAO waar SWOVE mee te maken heeft, stijgt harder
dan de index van 1,4% die in 2020 door de gemeente wordt toegepast.
De subsidie wordt conform de grondslag verleend. De grondslag biedt op dit moment
geen mogelijkheden om rekening te houden met een hogere indexering.
74 Muziekschool Art4U
Vanwege langlopende verplichtingen geldt de budgetafspraak voor de periode 20202022.
81 Theater TOP Veldhoven
Theater TOP Veldhoven ontvangt sinds 2017 een subsidie o.g.v. de Subsidieregeling
Goed leef- en woonklimaat, ten bedrage van € 455 per jaar voor de uitvoering van de
activiteiten van een toneelvereniging die bijdraagt aan de samenleving door mensen
te betrekken bij de beoefening van en de bevordering amateurtoneel. Deze subsidie
zal gecontinueerd worden.
Zij hebben voor het subsidie jaar 2020 een aanvraag ingediend voor een subsidie
o.g.v. de Subsidieregeling Vitale Samenleving ten bedrage van € 4.827 ( volgens
opgave begroting) per jaar voor de activiteiten van de toneelvereniging die bijdragen
aan het betrekken van kwetsbare speciale doelgroepen, door ze de kans te geven te
participeren in een musical.
De afgelopen twee jaar heeft Theater Top Veldhoven voor het betrekken van deze
speciale doelgroepen, van de gemeente Veldhoven een subsidie ontvangen in het
kader van de Experimenteerruimte.
Ze hebben aangegeven dit experiment om te willen zetten in een reguliere activiteit
van de vereniging, waarbij ze elk jaar een andere speciale doelgroep betrekken bij het
participeren in een musical. Deze activiteit voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
Subsidieregeling Vitale Samenleving: o.g.v. artikel 2.5 Bijdragen aan de samenleving,
onder A, activiteiten waarbij mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is, naar
vermogen een actieve bijdrage leveren aan de samenleving.
Daarom kan gesteld worden dat deze activiteit past binnen de Subsidieregeling Vitale
Samenleving en dat tot subsidieverlening kan worden overgegaan. Bij het opstellen
van de begroting 2020 is hiermee rekening gehouden.
82 Theater de Schalm
In overleg met de raad van toezicht van Theater De Schalm is de bedrijfsvoering van
het theater doorgelicht. Belangrijke aandachtspunten die uit het onderzoek naar
voren zijn gekomen zijn de stortingen in het onderhoudsfonds, de huur, dalende
inkomsten uit de filmvoorstellingen en in het algemeen stijgende kosten. Als gevolg
van het onderzoek is besloten om de subsidie op te hogen.
Voor het jaar 2020:
De subsidiegrondslag bedraagt:
€
941.477
Indexering 1,4%
€
13.181
Raadsbesluit 19.078 (sept. 2019) verhoging i.v.m. onderhoud: €
134.631 +
Subsidie 2020 inclusief indexering:
€ 1.089.289
Vanwege langlopende verplichtingen geldt de budgetafspraak voor de periode 20202022.
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Centrum voor Jeugd en Gezin
In het kader van de uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde Kadernota
“Focus op alle Jeugd” is samen met de kernpartners van het Centrum voor Jeugd en
Gezin Veldhoven (CJG) de doorontwikkeling van het CJG opgepakt. Dit moet ertoe
leiden dat per 2020 het CJG stevig verankerd is in de sociale basis en er een nauwe
aansluiting is op vindplaatsen zoals kinderopvang en onderwijs. Het CJG is daarbij
laagdrempelig en vormt de voordeur voor alle vragen rondom opvoeden en opgroeien,
die gesteld worden door (aanstaande) ouders, kinderen en jeugdigen van 0 tot en met
23 jaar, maar ook door andere inwoners en/of professionals die te maken hebben met
jeugdigen. Om dit te realiseren treedt het CJG zoveel mogelijk met één gezicht naar
buiten en heeft een eigen telefonische en digitale loketfunctie die wordt bemenst door
professionals die goed bekend zijn met de lokale situatie en het beschikbare aanbod.
Daarnaast hebben alle Veldhovense vindplaatsen een vaste CJG-professional als
aanspreekpunt en is er in samenwerking met de gemeentelijke toegang tot jeugdhulp
een tweewekelijks casuïstiekoverleg. Het CJG speelt dan ook een belangrijke rol in de
ambitie om zo vroeg mogelijk en zo licht mogelijke opvoed- en opgroeihulp te bieden
en het voorkomen van onnodige inzet van zwaardere hulp. Dit alles vraagt
nadrukkelijk om extra ureninzet van de CJG-partners, hetgeen heeft geleid tot hogere
subsidieaanvragen. Het gaat daarbij om de volgende partners met bijbehorende
subsidie. Deze taken en bedragen maken onderdeel uit van het grotere geheel binnen
de budgetafspraken.
CJG Partner
Subsidie voor extra CJG taken
Lumens
€ 27.198
Zuidzorg
€ 22.500
MEE Zuidoost Brabant
€ 18.559
Cordaad
€ 22.500 +
Totaal uitbreiding CJG taken
€ 90.757
De dekking voor de uitbreiding van deze taken wordt deels gevonden door het
verlagen van het subsidieplafond experimenteerruimte versterken vitale samenleving
en deels binnen de overige beschikbare begrotingsbudgetten.
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1.6 Gedeeltelijke toekenningen
Voor de onderstaande organisaties wordt voorgesteld om in 2020 in afwijking van de
aanvraag de volgende subsidies te verlenen. Belangrijkste overweging daarbij is de
subsidiegrondslag. Over het algemeen zijn onderstaande gevraagde bedragen hoger
dan de subsidiegrondslag. De subsidiegrondslag biedt geen mogelijkheden om de
gevraagde subsidies in zijn geheel toe te kennen. Daarom worden deze deels
geweigerd.
Verder is de begroting 2020 is het kader waarbinnen het WBP 2020 wordt vastgesteld.
De meeste van onderstaande gevraagde bedragen wijken af van het bedrag dat in
2019 werd verleend. Bij het opstellen van de begroting 2020 is geen rekening
gehouden met deze verhogingen.
Nr
Aanvrager
3
ASV d'Ekker
9
Cordaad
10
de Parasol
19
KBO Zeelst
20
Kinderkamp Veldhoven
21
Loek@You
23
MEE Zuidoost Brabant
31
Scouting Hertog Jan van Brabant
33
Slachtofferhulp Nederland
34
Speel-o-theek Bibelebonts
37
St De Nieuwe Band
39
St Jeugdbelangen Zonderwijk
43
St Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven
48
St Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
53
Vereniging Zichtbaar!
58
Bellus Imago
59
Bibliotheek Veldhoven
67
Harmonie Sub Umbra
71
Met Verve
73
Museum 't Oude Slot
78
St Evenementen Veldhoven
80
St Sinterklaasactiviteiten
84
Toneelver. Meer Vreugde Kern
86
Veldhovens Mannenkoor
87
Veldhovens Muziekkorps
88
Vhn’se Mondharmonicavereniging
89
Veldhovense Revue
92
Zanggroep Amice
103 Cheon Ji Kwan (Hapkido - jeugdsport)
118 Rood Wit (voetbal - jeugdsport)
121 Shizen Hontai (judo en jiu jitsi)
125 UNA (voetbal - jeugdsport)
Totaal verlenen, afwijkend van aanvraag

Gevraagd
15.000
892.944
123.750
6.584
6.254
20.035
250.000
20.226
13.154
2.000
35.000
10.000
3.544
5.000
1.065
1.030
941.704
16.000
5.000
245.000
7.500
4.500
10.900
4.805
14.100
3.000
5.000
4.000
1.600
4.682
5.000
6.612

Te verlenen
8.892
881.313
67.179
5.916
5.168
11.961
230.784
17.815
11.035
1.217
26.835
4.779
1.000
2.759
301
430
938.907
14.576
430
241.955
5.978
3.955
913
4.337
12.416
2.221
3.679
2.483
1.117
3.911
3.894
6.358
2.524.514

Verschil
6.108
11.631
56.571
668
1.086
8.074
19.216
2.411
2.119
783
8.165
5.221
2.544
2.241
764
600
2.797
1.424
4.570
3.045
1.522
545
9.987
468
1.684
779
1.321
1.517
483
771
1.106
254
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1.6.1 Toelichtingen bij de gedeeltelijke toekenningen
Onderstaand wordt een aantal motiveringen beschreven en worden per organisatie de
afwegingen toegelicht, op basis waarvan gedeeltelijk wordt geweigerd. Hiertegen kan
bezwaar en beroep worden ingediend volgens de geëigende weg.
3 Algemene Speeltuinvereniging d’Ekker
Op het aanvraagformulier wordt gevraagd om € 15.000, terwijl in haar begroting 2020
een lager bedrag (€ 9.639) wordt opgenomen. Dit blijkt te gaan om een aanname van
de zijde van de aanvrager, die onvoldoende werd onderbouwd. Het verschil dat daarna
nog overblijft, is een kwestie van verschil in afronding of berekening. De subsidie
wordt verleend conform de grondslag.
9 Cordaad
De grondslag van de subsidie aan Cordaad bestaat uit drie onderdelen voor een totaal
bedrag van € 881.313. Zij vragen zelf € 892.944. Het verschil zit hem onder andere in
extra activiteitengelden bij ‘buurt en wijk’. Tijdens het bestuurlijk overleg met Cordaad
is overeenstemming verkregen over het te verlenen bedrag. Het overige deel wordt
daarom geweigerd.
10 De Parasol
Het college heeft besloten om de activiteiten van Educatief Centrum De Parasol na het
schooljaar 2019-2020 niet meer te subsidiëren, omdat het cursusaanbod onvoldoende
gericht is op het vergroten van de participatiekansen van alle Veldhovenaren en van
mensen met een taalachterstand en deels op andere (efficiëntere) wijze kan worden
verzorgd in Veldhoven en/of de regio.
De Parasol werkt met schooljaren. Halverwege een schooljaar stoppen met subsidie
maakt het voor De Parasol nagenoeg onmogelijk om nog een nieuw schooljaar te
starten. Om die reden is ervoor gekozen om de subsidie door te laten lopen tot het
eind van het schooljaar 2019-2020.
In de begroting is € 15.000 gereserveerd om het cursusaanbod NT2 in de tweede helft
van 2020 te kunnen ondersteunen.
19 KBO Zeelst
De KBO Zeelst heeft, naast de reguliere subsidie, een extra bedrag van € 750
gevraagd ten behoeve van de intensivering en herstructurering van het ledencontact.
Zij sluiten daarmee aan bij twee van de drie focuspunten en doen daarom een beroep
op de gemeente om een kleine verhoging van de subsidie. Hiervoor is echter geen
subsidiegrondslag aanwezig. Het college wordt geadviseerd deze verhoging niet toe te
kennen, omdat voor alle KBO’s dezelfde grondslagen worden gehanteerd. De vraag of
de gemeente voor het nastreven van de focuspunten extra middelen wil uittrekken,
zal worden afgewogen in het licht van de doorontwikkeling van het subsidiebeleid.
Voor het subsidietijdvak 2020 heeft dit geen financiële consequenties.
20 Stichting Kika Kinderkampen Veldhoven
Het verschil betreft een berekeningsverschil. De stichting gaat uit van de grondslag
t.b.v. scouting in plaats van de grondslag t.b.v. zinvolle vrijetijdsbesteding voor
jeugdigen in de vakantie. Verder heeft de stichting bij de betalende deelnemers (91)
ook rekening gehouden met de vrijwilligers (14), terwijl alleen rekening gehouden
dient te worden met de betalende deelnemers.

18

21 Loek@you
Over de periode 2017 – 2019 heeft Loek@You voor de activiteiten
“Lotgenotencontact” en “Voorlichting en Preventie” vanuit het WBP jaarlijks een
subsidie ontvangen van € 2.575,-. Daarnaast heeft Loek@You over de periode 2017 2019 jaarlijks voor de activiteiten “Loek@Zomer/Loek@Winter”, “Talentprogramma”
en “Blijf niet thuis zitten” vanuit de Experimenteerruimte subsidie ontvangen.
In 2019 bedroeg deze subisidie € 17.402.
Loek@You heeft voor 2020 een subsidieaanvraag ingediend voor 6 activiteiten, te
weten:
1. Lotgenotencontact
€ 3.640,2. Voorlichting en preventie
€ 2.360,3. Loek@Summer/Loek@Winter
€ 4.415,4. Talentprogramma
€ 4.935,5. Blijf niet thuis zitten
€ 2.345,6. Vier plezier
€ 2.340,Totaal
€ 20.035,De activiteiten “Lotgenotencontact” en “Voorlichting en Preventie”, worden conform de
subsidieregeling “Vitale Samenleving” gezamenlijk gesubsidieerd voor € 2.575,- (het
maximaal toe te kennen bedrag) i.p.v. de gevraagde € 6.000,-.
Van de activiteiten “Loek@Summer/Loek@Winter” en “Talentprogramma” heeft
Loek@you aangegeven dat zij deze willen meenemen in de reguliere
subsidieaanvraag. De activiteit “Loek@Summer/Loek@Winter” voldoet aan de
voorwaarden gesteld in de Subsidieregeling Vitale Samenleving: Artikel 2.3
Ontmoeting, onder D.
De activiteit “Talentprogramma” voldoet aan de voorwaarden gesteld in de
Subsidieregeling Vitale Samenleving.
Echter, de activiteiten “Blijf niet thuis zitten” en “Vier plezier” worden niet
gesubsidieerd. “Blijf niet thuiszitten” omdat het aantal deelnemers in de afgelopen
jaren niet hoger dan 6 is geweest. Hierdoor kan niet gesteld worden dat de activiteit
een waardevolle aanvulling is op het bestaande aanbod van activiteiten
(weigeringsgrond artikel 9 lid 2, onder b van de Algemene Subsidie Verordening
Veldhoven 2017).
Het onderdeel “Vier plezier” wordt afgewezen omdat uit de aanvraag onvoldoende
blijkt dat de doelgroep behoefte heeft aan deze activiteit en of een eventuele isolatie
op deze manier doorbroken wordt bij de doelgroep (weigeringsgrond artikel 9 lid 1
onder c van de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017).
23 MEE Zuidoost Brabant (hierna MEE)
De grondslag voor de subsidie ten behoeve van MEE bestaat uit een vast bedrag voor
cliëntondersteuning (€ 174.522), een bedrag per inwoner voor ontmoeting en zorgen
voor anderen (€ 37.703) en een bedrag gebaseerd op verwachtte ureninzet voor inzet
in het CJG (€ 18.559). In totaal bedraagt de grondslag € 230.784.
Deze grondslag is vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017
en in artikel 2.2 onder a, l (cliëntondersteuning, CJG taken), artikel 2.3 (ontmoeting)
en artikel 2.4 onder a, c (zorgen voor anderen) Subsidieregeling Vitale Samenleving.
MEE vraagt een subsidie voor 2020 aan van € 250.000. Het deel van de aanvraag dat
uitstijgt boven de € 230.784 wordt geweigerd op basis van onderstaande motivering:
Voor cliëntondersteuning had MEE een hoger bedrag aangevraagd, omdat ze op basis
van afgelopen jaren verwachten dat er meer ureninzet nodig is en vanwege de
werkzaamheden in het CJG. De gemeente en MEE zijn begin 2019 een traject
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ingegaan om de ureninzet cliëntondersteuning kritisch te volgen en zo nodig en
mogelijk bij te sturen. Gelet op de ureninzet in het eerste half jaar van 2019 ziet de
gemeente geen aanleiding om een hoger budget toe te kennen. Voor wat betreft de
werkzaamheden in het CJG is het zuiverder om dit niet onder het product
cliëntondersteuning te scharen. Er is daarvoor een apart product bedacht (later meer
hierover).
Voor het product Ontmoeting en zorgen voor anderen had MEE een lager bedrag
aangevraagd dan dat nu wordt toegekend. MEE had foutief een lager bedrag
aangevraagd. Hun inzet en kosten op dit product worden niet lager dan eerdere jaren.
De gemeente heeft daarom het bedrag van voorgaande jaren als uitgangspunt
genomen vermeerderd met de stijging van het aantal inwoners en indexatie.
MEE had ook nog € 6.608 aangevraagd voor Basisvoorziening Jeugd. Deels was dat
voor het aanbieden van trainingen op scholen. Deze trainingen worden echter al
gegeven door Halt. In het bedrag zaten ook uren die ingezet zouden worden in kader
van het CJG. De gemeente heeft ervoor gekozen om hiervan een apart product te
maken.
Gelet op de inzet van MEE in het CJG en dat het niet zuiver is om dit volledig onder
cliëntondersteuning te rekenen, is gekozen voor een nieuw product, namelijk
ondersteuning bieden via het CJG (anders dan directe cliëntondersteuning). Het
subsidiebedrag daarvoor is tot stand gekomen op basis van verwachte ureninzet.
31 Scouting Hertog Jan van Brabant
Het verschil betreft een ongegronde aanname van de zijde van de aanvrager. De
aanvrager heeft onvoldoende rekening gehouden met de subsidiegrondslag.
33 Slachtofferhulp Nederland
Doel subsidieverlening
Verlenen van psychosociale hulp aan slachtoffers van een ongeval of misdrijf.
Aanvraag
De subsidieaanvraag van Stichting Slachtofferhulp Nederland voor 2020 bedraagt
€ 13.154,00. Dit bedrag is berekend op basis van het aantal inwoners in onze
gemeente x € 0,29.
Ambtelijk advies
De grondslag voor jaarlijkse subsidie bestaat uit € 0,24 per inwoner van Veldhoven.
De aanvrager heeft niet onderbouwd waarom de subsidiegrondslag aangepast zou
moeten worden. Het college wordt dan ook geadviseerd deze verhoging niet toe te
kennen.
34 Stichting speel-o-theek Bibelebonts:
Het verschil betreft een ongegronde aanname van de zijde van de aanvrager. De
aanvrager heeft onvoldoende rekening gehouden met de subsidiegrondslag.

37 De Nieuwe Band
De grondslag voor subsidiering van Stichting De Nieuwe Band bedraagt € 26.835.
In de aanvraag verwoordt Stichting De Nieuwe Band dat gedurende de afgelopen
subsidieperiode een financieel tekort is ontstaan. Dit is ontstaan vanwege een eerdere
verlaging van het jaarlijkse subsidiebedrag. Ondanks de maatregelen om de
inkomsten te verhogen, zijn de reserves geslonken. Daardoor zijn er onvoldoende
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middelen beschikbaar voor het vervangen van verouderde apparatuur. Stichting De
Nieuwe Band schat de kosten voor deze vervanging in op ongeveer € 12.000.
Om deze reden vraagt Stichting De Nieuwe Band een subsidie aan van € 35.000 voor
het tijdvak WBP 2020. Voorgesteld wordt om deze verhoging te weigeren.
De gemeente waardeert dat Stichting De Nieuwe Band maatregelen heeft genomen
om de inkomsten te verhogen. In haar begroting wordt ook zichtbaar dat deze
maatregelen een positief effect hebben. In 2020 wordt namelijk een sluitende
begroting verwacht met een overschot van € 2.028.
De gemeente acht het verzoek van De Nieuwe Band redelijk, maar kiest voor een
andere oplossingsrichting. De Nieuwe Band heeft naast een subsidierelatie ook een
huurrelatie met de gemeente Veldhoven. Recentelijk heeft de gemeente met Stichting
De Nieuwe Band afgesproken om de jaarlijkse huurprijs met terugwerkende kracht per
1 januari 2019 te verlagen van € 33.528 naar € 21.000 per jaar.
Daarom wordt voorgesteld om de subsidieaanvraag gedeeltelijk toe te kennen.
39 St Jeugdbelangen Zonderwijk
De aanvraag bevat een verdubbeling van de subsidie t.o.v. het vorige subsidietijdvak.
Aanvrager heeft deze verandering onvoldoende onderbouwd. Voorgesteld wordt om
subsidie te verlenen conform de subsidieverlening in het subsidietijdvak 2017-2019.
Dit is conform grondslag.
43 Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Veldhoven
De grondslag voor de subsidie ten behoeve van Stichting Platform
Gehandicaptenbeleid Veldhoven bestaat uit een bedrag per inwoner. De grondslag is
vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017 en in artikel 2.2
onder b Subsidieregeling Vitale Samenleving. Het bestuur van de stichting vraagt een
subsidie voor 2020 aan van € 3.544 conform de subsidie die men de afgelopen jaren
ontving. Echter, een aandachtspunt voor deze subsidierelatie betreft haar
reservevorming.
Voor de stichting geldt een maximum reserveplafond van 40% van de totale
exploitatie (inkomstenkant). De Stichting had op 31 december 2018 een algemene
reserve van ca € 7.000. De meerjarenbegroting 2019-2020 bevat ca € 4.400 aan
inkomsten per jaar. Op basis daarvan bedraagt het maximale reserveplafond voor de
stichting ongeveer € 1.650. De algemene reserve van ca € 7.000 is erg hoog. Dit is
aanleiding voor het toepassen van een korting op de subsidiegrondslag in 2020
waardoor aan de stichting een subsidie wordt verleend van € 1.000. De stichting kan
zich vinden in het toepassen van de korting mits dit niet voor meerdere jaren is.
Volgend jaar wordt de situatie en de stand van de algemene reserve opnieuw
bekeken.
48 Stichting Zelfhulp Netwerk Zuidoost-Brabant
De subsidie die deze stichting ontvangt is o.a. bedoeld voor het vergroten van de
bekendheid onder inwoners van Veldhoven en het ontplooien van activiteiten om de
bekendheid van het Zelfhulp Netwerk te vergroten bij formele en informele zorg- en
welzijnsorganisaties in Veldhoven om doorverwijzen te bevorderen.
Tijdens het gevoerde accountgesprek is door de gemeente aangegeven dat het
vergroten van de bekendheid en het realiseren van een plek in de keten meer
aandacht moeten krijgen.
Door het Zelfhulpnetwerk werd aangegeven dat het momenteel niet lukt met de
professionele krachten. Dit vraagt te veel inzet.
Tijdens het accountgesprek is hierover afgesproken dat het Zelfhulpnetwerk hiervoor
slim gebruik gaat maken van het netwerk, door bijvoorbeeld o.a. de wijkmakelaars
van Cordaad voor te lichten of een verzoek te doen bij het vrijwilligersbureau om een
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tekst in de nieuwbrief te laten plaatsen. Zo kunnen netwerkpartners ‘reclame’ maken
voor het zelfhulpnetwerk.
53 Vereniging Zichtbaar!
De grondslag voor de subsidie ten behoeve van Zichtbaar! bestaat uit een vast bedrag
van € 301. De grondslag is vastgelegd in de Algemene Subsidie Verordening
Veldhoven 2017 en in artikel 2.3 onder c (lotgenotencontact) Subsidieregeling Vitale
Samenleving.
Het bestuur van Zichtbaar! vraagt een subsidie voor 2020 aan van € 1.065. Het
aangevraagde bedrag is niet onderbouwd, maar gebaseerd op ervaringen in het
verleden. Voor € 301 kunnen ze niet veel doen en Zichtbaar! wil daarom graag meer
subsidie ontvangen. Zichtbaar! kan echter bureaukosten declareren bij St. Platform
Gehandicaptenbeleid Veldhoven. Daarnaast is de subsidie niet bedoeld als
kostendekkend instrument. Met de subsidie wil de gemeente stimuleren dat er
lotgenotencontact is en dat men ook op zoek gaat naar andere
financieringsmogelijkheden. Er zijn geen zwaarwegende argumenten om het bedrag
dat hiervoor in de regeling is vastgesteld, te verhogen.
58 Fotogroep Bellus Imago
De grondslag voor de subsidie t.b.v. de Fotogroep Bellus Imago bestaat uit een vast
bedrag van € 424. Het bestuur van Fotoclub Bellus Imago vraagt een subsidie voor
2020 aan van € 1.030. Ze geven aan dat veel kosten voortdurend aan inflatie
onderhevig zijn (zoals huur, website kosten, bankkosten) en willen voorkomen dat ze
de contributie, die momenteel € 65 per jaar per lid bedraagt, te verhogen. Daarom is
verzocht om een verhoging van de subsidie met € 606. De grondslag is vastgelegd in
de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven 2017 in de Subsidieregeling Goed
woon- en leefklimaat onder artikel 2.2 onder b en wordt toegekend voor te verrichten
activiteiten. Hoewel de gemeente begrijpt dat de kosten aan inflatie onderhevig zijn en
daardoor meer zullen bedragen dan de hoogte van de subsidie, is de subsidie ook niet
bedoeld als kostendekkend instrument. Met de subsidie wil de gemeente stimuleren
dat de activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij wordt vastgehouden aan het bedrag dat
hiervoor in de regeling is vastgesteld.
59 Bibliotheek
De veranderende maatschappij heeft grote impact op het bibliotheeklandschap.
Digitalisering, laaggeletterdheid en ontlezing zijn enkele onderwerpen die de aandacht
van de bibliotheek vragen. De komende periode gebruiken we om zicht te krijgen op
de bibliotheek van de toekomst. Om de bezuinigingen op de subsidie het hoofd te
bieden heeft de bibliotheek Veldhoven de huur van de bovenverdieping van het pand
opgezegd. De meeste activiteiten vinden nu op de benedenverdieping plaats, maar
ook op andere locaties, zoals op basisscholen. Het opnieuw verhuren van de
bovenverdieping is uitgebreid onderzocht en niet mogelijk gebleken zonder fors te
investeren. In het licht van de ontwikkelingen in het centrumgebied heeft de
huisvesting van de bibliotheek onze aandacht.
Vanwege langlopende verplichtingen wordt subsidie verleend voor de periode 20202022. Het verschil in aanvraag en verlening betreft een afrondings- of
berekeningsverschil.
67 Sub Umbra
Uit aanvullende informatie over het ledenaantal blijkt dat dit ledenaantal tot een iets
lagere subsidieverlening leidt dan aangevraagd.

22

71 Teken en schilder club Met Verve
De schilderclub Met Verve ontvangt subsidie ten bedrage van € 430 per jaar op grond
van de Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat.
Op 1-1-2020 zal de club de huidige locatie verlaten. Deze huidige locatie (d’n
Uitwijk/verhuurder de gemeente Veldhoven) zullen ze, in verband met de bouw van
het zwembad, in de toekomst moeten verlaten. Ze zijn al gaan kijken naar een nieuwe
locatie en hebben die gevonden in Art4You. De gemeente staat overigens positief
tegenover het feit dat Art4You ruimte aan amateur verenigingen beschikbaar stelt.
De verhuizing brengt naar hun mening de nodige kosten met zich mee. In de
tentoonstellingsruimte komt geen daglicht binnen. Zij dienen de ruimte te voorzien
van demonteerbare verlichting armaturen. Er zullen verhuisberichten verstuurd
moeten worden, de website moet aangepast worden en in diverse bladen zullen
advertenties geplaatst moeten worden. Daarom hebben ze een verzoek om verhoging
van de subsidie tot een bedrag van € 5.000 ingediend.
De vereniging moet inderdaad in de toekomst de huidige locatie verlaten, in verband
met de bouw van het zwembad. In de praktijk is dit al enige tijd bekend en kan dit
nog wel enige tijd duren, waardoor de vereniging de tijd had kunnen en kan nemen
om voor deze kosten te reserveren. Hoewel de gemeente begrijpt dat de kosten meer
zullen bedragen dan de hoogte van de subsidie, is de subsidie ook niet bedoeld als
kostendekkend instrument. Met de subsidie wil de gemeente stimuleren dat de
activiteiten uitgevoerd worden. Hierbij wordt vastgehouden aan het bedrag dat
hiervoor in de regeling is vastgesteld.
73 Museum t Oude Slot
Museum ’t Oude Slot wordt naar verwachting in 2020 opgenomen in het Nederlands
Museum Register. Hierdoor kan het museum bijdragen aanvragen bij fondsen, zoals
het Mondriaan Fonds, die alleen voor officiële musea opengesteld worden. Het
museum geeft veel aandacht aan de collectie en is gestart met de opbouw van een
Veldhoven collectie. Met de expositie Oud Hout heeft het museum laten zien hoe
erfgoed en beeldende kunst samen kunnen gaan. Grote belangstelling van de
Veldhovense bevolking tonen dat het museum gewaardeerd en steeds bekender
wordt.
Vanwege langlopende verplichtingen wordt subsidie verleend voor de periode 20202022. Het verschil tussen aanvraag en verlening betreft een afrondings- of
berekeningsverschil.
78 Stichting Evenementen Veldhoven
Het verschil betreft een ongegronde aanname van de zijde van de aanvrager. De
aanvrager heeft onvoldoende rekening gehouden met de subsidiegrondslag.
80 Sinterklaasactiviteiten
Het verschil betreft een ongegronde aanname van de zijde van de aanvrager. De
aanvrager heeft onvoldoende rekening gehouden met de subsidiegrondslag.
84 Toneelvereniging Meer Vreugde Kern
Het verschil heeft te maken met een vergissing in de aanvraag. Het verschil € 10.000
betreft een aanvraag in het kader van 100 jarig bestaan van Veldhoven en wordt
alsnog via de daarvoor bestemde procedure aangevraagd. Daarmee kan het verzoek
om € 10.000 voor het WBP 2020 als ingetrokken beschouwd worden.
86 Veldhovens Mannenkoor
Het verschil betreft een afrondings- of berekeningsverschil.
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87 Veldhovens Muziekkorps
Het verschil betreft een afrondings- of berekeningsverschil.
88 Veldhovense Mondharmonica Vereniging
Het verschil betreft een afrondings- of berekeningsverschil.
89 Veldhovense Revue
Het verschil betreft een afrondings- of berekeningsverschil.
92 Zangroep Amice
Het verschil betreft een afrondings- of berekeningsverschil.
103

Cheon Ji Kwan (Hapkido - jeugdsport)

Het verschil betreft het aantal jeugdleden.
118

Rood Wit (voetbal - jeugdsport)

Het verschil betreft het aantal jeugdleden.
121

Shizen Hontai (judo en jiu jitsi)

Het verschil betreft het aantal jeugdleden.
125

UNA (voetbal - jeugdsport)

Het verschil betreft het aantal jeugdleden.
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1.7 Weigeringen
Gedurende het jaar 2019 is een viertal subsidieaanvragen ingediend dat niet in
aanmerking komt voor jaarlijkse subsidie. De bevoegdheid om te beslissen op de
aanvragen is gemandateerd en de beslissingen zijn al genomen. De aanvragers zijn
geïnformeerd over de weigering. Voor de volledigheid worden deze aanvragen hier
toegelicht in het WBP 2020.
Bridgeclub Vier Ruiten
Op 3 mei 2019 heeft de Bridgeclub Vier Ruiten een aanvraag voor jaarlijkse subsidie
ingediend om ontmoeting en sociale contacten mogelijk te maken. Deze
subsidieaanvraag ten bedrage van € 750 wordt geweigerd, omdat het organiseren van
bridgeactiviteiten niet gezien kan worden als waardevolle aanvulling op het aanbod. Er
zijn binnen Veldhoven namelijk al diverse bridgeclubs actief. Vier Ruiten reageerde
daarop dat de bridgeclub de enige in Veldhoven is, die bij de Nederlandse Bridgebond
is aangesloten, en dat de activiteiten daarom wel aanvullend zijn. Tijdens een
ambtelijk gesprek op 25 juli jl. is uitgelegd dat dit niet het soort aanvulling is dat de
gemeente bedoelt. De gemeente waardeert de bijdrage van de bridgeclub aan de
bestrijding van eenzaamheid en de vorming van een sociaal netwerk, maar heeft
hiervoor geen subsidiemogelijkheden.
Stichting Rosé en Saté
Op 20 mei 2019 heeft Rosé en Saté een aanvraag ingediend om in aanmerking te
komen voor een jaarlijkse subsidie van € 1.500 om een netwerkevenement mogelijk
te maken. De subsidieaanvraag wordt geweigerd, omdat het organiseren van dit
netwerkevenement niet gezien wordt als waardevolle aanvulling op het aanbod. Er
vinden binnen Veldhoven namelijk al diverse netwerkevents plaats.
Vanuit het economisch beleid richten we ons op de overkoepelende platforms,
bijvoorbeeld VOC (voor alle ondernemers in Veldhoven), Veldhoven Verbindt (voor alle
netwerk- en serviceclubs in Veldhoven), Parkmanagement (voor diverse
bedrijventerreinen) en de winkeliersverenigingen Kromstraat en Citycentrum.
Katholieke Vrouwen Beweging, afdeling Meerveldhoven
Op 28 mei 2019 heeft de Katholieke Vrouwen Beweging een aanvraag ingediend om in
aanmerking te komen voor een subsidie voor de KVB afdeling Meerveldhoven. Het
verzoek richt zich op een bijdrage voor de viering van het 65 jarig jubileum. Daar
vraagt zij om een bedrag van € 2.370. Tijdens een ambtelijk telefoongesprek op 19
juli gaf de KVB aan dat een bijdrage van C 1.320 ook voldoende zou zijn, ten behoeve
van de geplande koffietafel op 23 oktober 2019. Dit verzoek om subsidie wordt
geweigerd, omdat het organiseren van vrouwenactiviteiten niet gezien kan worden als
waardevolle aanvulling op het aanbod. Er zijn binnen Veldhoven al diverse
seniorenclubs actief, die bijdragen aan belangenbehartiging, informatievoorziening en
cliëntondersteuning van alle Veldhovense senioren, zowel mannen als vrouwen.
Daarnaast is de "deelverordening vrouwenorganisaties" vervallen en de subsidierelatie
met de KVB is in 2016 afgebouwd. De KVB reageerde daarop dat de vrouwenbeweging
het al een aantal jaar zonder subsidie moet stellen en dat een jubileumbijdrage wel op
zijn plaats zou zijn, als gebaar van waardering voor het vrijwilligerswerk dat zij doet.
De jubileumbijdrage als grondslag voor subsidie is echter vervallen, waardoor de KVB
daar geen beroep meer op kan doen.
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Stichting de Wensfiets
Op 11 juli 2019 heeft Stichting de Wensfiets een aanvraag ingediend om in
aanmerking te komen voor een bijdrage in de aanschafkosten van een rolstoelfiets,
waarmee zij (pre) terminale zieke mensen mee naar buiten kan nemen. Stichting de
Wensfiets vraagt € 9.000 subsidie, verdeeld over een periode van drie jaar.
Zij wil deze mensen in hun laatste levensfase de kans geven nog een mooie
herinnering te maken (desgewenst met familie erbij). Begeleiding van de activiteit
vindt plaats door professioneel opgeleide vrijwilligers. Dit initiatief lijkt op de
wensambulance, maar dan kleinschalig en lokaal in Veldhoven. Tijdens een ambtelijk
accountgesprek op 22 juli jl. is uitgelegd dat de gemeente de rolstoelfiets niet ziet als
een aanvulling op het bestaande aanbod (art. 9.2 ASVV 2017). Bij Oktober (voorheen
RSZK) is deze faciliteit namelijk al aanwezig. Ook is onvoldoende aangetoond dat de
subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten. Daarom is de subsidie
geweigerd.
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2 Financieel overzicht WBP 2020
De bovenstaande afwegingen leiden tot onderstaand overzicht van budgetafspraken.
Bedrag in €
1

St Lokaal Toeristische
adviesraad

2

VVV

3
4

Speeltuin-vereniging ASV
d'Ekker
BSR Bureau Sociaal
Raadslieden

Bedrag in €

719

35

Speeltuin-vereniging
Kabouterdorp

49.657

36

Cobbeek-centrum

Bedrag in €

11.184

71

Met Verve!

662

72

Multiple Voice

8.892

37

De Nieuwe Band

26.835

73

235.329

38

St. Jeugdbelangen Oerle

17.864

74

44.370

39

St. Jeugdbelangen
Zonderwijk

4.779

75

48.138

76

5

Halt

6

Buurtbusproject de
Kempen

1.310

40

St Jeugdbelangen
Veldhoven

7

COC

1.379

41

Kaleidoscoop

1.235

77

8

Commissie ziekendag

1.830

42

Ons Zonderwijk

2.255

78

9

Cordaad

881.313

43

St Platform
Gehandicaptenbeleid
Veldhoven

1.000

79

10

De Parasol

67.179

44

Seniorenraad

608

11

Dorpsvereniging Oerle

3.671

45

2.441

12

EVA (Educatie Voor
Anders-taligen)

13

EHBO

14

GGzE

Stichting Stimuleren
Actief Samenleven
St. Veteranen Brabant
Zuid Oost

18.231

46

4.420

47

OC de Ligt

48

St Zelfhulp Netwerk
Zuidoost-Brabant

161.929

53

Zichtbaar!

20
21

Loek@you

5.168

54

Zonnebloem de Kempen

11.961

55

Zuidzorg

22

Lumens

603.303

56

IVN

23

MEE Zuidoost Brabant

230.784

57

24

Novadic

38.081

25

Scouting President
Roosevelt-groep

26

Protestantse Jeugdraad

27

PVGE

28

Roll the Dice

29

112 Marvilde (voetbal)

4.768

3.955

116

Omloop der
Kempen

4.115

81

St TOP Veldhoven

5.288

117

RKVVO (voetbal)

6.790

3.678

82

20.959

83

2.759

84

86

5.916

1.014

2.418

Stichting
Sinterklaas
acitiveiten

23.198

KBO Zeelst

111

80

Carrousel

St. Kika Kinderkampen
afd Veldhoven

3.567

1.493

115 Nuvoc (volleybal)

50

19

110

5.978

6.129

SWOVE

646.476

1.715

Stichting SOK

16

52

109

63.782

85

9.262

241.955

VZV Njord

97.851

KBO Vhndorp/Zonderwijk/Look

2.813

PC De Hinnikers
(paardensport)
Hippische sportvereniging
Koryo Sports
(taekwondo)

114

Leergeld

18

GVAC (atletiek)

5.978

49

St de Rundgraaf

108

2.042

3.495

51

1.686

2.606

Metzpoint
(tennis)

KBO
Meerveldhoven/d'Ekker

3.158

Fietscross
Veldhoven

113

KBO Heikant / de Kelen

KBO Oerle

107

32.882

15

17

Museum 't Oude
Slot
Muziek-school
Art4U
Prins Willem
Alexanderband
St. Historisch
Erfgoed Smid
Renders
Stichting Lokale
Omroep
Veldhoven
Stichting
Evenementen
Veldhoven

Bedrag in €

430

7.511

87

659.399

88

301

89

Theater de
1.089.289
Schalm
Theaterkoor After
2.441
Eight
Toneelver. Meer
913
Vreugde Kern
Veldhovens
2.605
Kamerkoor
Veldhovens
4.337
Mannenkoor
Veldhovens
12.416
Muziekkorps
Veldhovense
Mondharmonica2.221
vereniging
Veldhovense
3.679
Revue

301

90

Vocaal Ensemble
Phoenix

795.194

92

Zanggroep Amice

118
119

Rood Wit
(voetbal)
Schaakvereniging

2.697

3.911
1.686

120

SDO (korfbal)

3.457

121

Shizen Hontai
(judo en jiu jitsi)

3.894

122

De Stalvrienden

798

123

Tafeltennis
Veldhoven

1.734

124

Tempo
(wielrennen)

1.464

125

UNA (voetbal)

6.358

2.770

126 VIDO (basketbal)

2.042

2.483

127

3.351

VLTC (tennis)
Voorwaarts
(gym en trim)
De Nieuwe
Levenskracht
Oerle
De Nieuwe
Levenskracht
Veldhoven
Zonnebloem
Veldhoven (6
afdelingen)

3.042

93

Zanggroep Hajim

2.483

128

Vogelwerkgroep

223

94

Zangvereniging
Chant Oers

4.749

130

58

Bellus Imago

430

96

Achilles '95
(handbal)

1.753

131

1.021

59

Bibliotheek Veldhoven

938.907

97

All-in (honkbal)

1.792

132

3.405

60

Cantare

3.471

98

Ando (aikido)

1.676

136

Zonnebloem
Zeelst

949

20.533

61

Close Harmonykoor Just
Us

2.235

99

Basko (hockey)

7.899

138

Zwemclub 't
Zeepaardje

711

1.161

63

Fotogroep Veldhoven

430

100

BC Veldhoven
(badminton)

1.927

139 St Cult Veldhoven

Oktober

20.108

65

Harmonie L'Union
Fraternelle

13.949

101

BIO

1.927

140

Creatief
Zonderwijk

30

Scouting Aloysius

18.564

66

Harmonie St Cecilia

10.918

102

Bowlingvereniging
Veldhoven

1.011

141

Buurtvereniging
De Arck

31

Scouting Hertog Jan van
Brabant

17.815

67

Harmonie Sub Umbra

14.576

103

Cheon Ji Kwan
(Hapkido)

1.117

142

Geheimen van
Veldhoven

32

Scouting Were-Di

16.805

68

Kempenkoor

5.120

104

Courage
(schermen)

1.628

33

Slachtofferhulp
Nederland

11.035

69

Koor Sheliak

3.306

105 De Korrel (Tennis)

34

Speel-o-theek
Bibelebonts

1.217

70

Marvilde Toneel

913

106

(korfbal)

Zwembad den
Ekkerman

7.273
949

949

4.503

27.378
1.445
167
2.000

2.331
575.030

totaal WBP 2020 8.082.766
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2.1 Subsidieplafonds
De jaarlijkse subsidies nemen het overgrote deel van het subsidiebudget in beslag.
Daarnaast kent de gemeente Veldhoven subsidieplafonds voor eenmalige, incidentele
subsidies. Het gaat daarbij om:
Subsidieregeling Goed leef- en woonklimaat:
 Sportieve evenementen € 7.500
 Culturele evenementen € 12.000
 Straat- en buurtactiviteiten € 14.246 (ook voor particulieren)
 Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 5.000
Subsidieregeling Vitale Samenleving:
 Subsidie voor ondersteuning vrijwilligers € 10.000
 Incidentele subsidie voor nieuwe initiatieven € 6.000
 Experimenteerruimte versterken vitale samenleving € 75.000
Het totaal van deze subsidieplafonds bedraagt: € 129.746
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2.2 Aansluiting bij de begroting 2020
Het totaal aan budgetafspraken:
De subsidieplafonds samen:
Totaal WBP 2020

€ 8.082.766
€ 129 .746 +
€ 8.212.512

De begroting 2020 voorziet in dekking bij de volgende producten:

Product
230400
230401
240301
250100
250100
250101
250204
250301
250304
250305
250306
250306
250307
250307
250308
250400
250600
250601
250708
260102
260102
260110
260111
260121
260121
260121
260121
260121
260121
260127
260130
260140
260151
260205
260321
260501
268100
270101
270104

Kostenplaats omschrijving
Volksfeesten
Toerisme
Volwasseneneducatie
Sportstimulering
GLW-plafond sportieve evenementen
Jeugdsport
Zwemsport
Muziekschool
Theater De Schalm
Cityfest
Culturele evenementen algemeen
GLW-plafond culturele evenementen
Muziek- en beeldende amateurkunst
Muziek- en beeldende amateurkunst
Vorming en ontwikkeling
Cultuurhistorie
Bibliotheek
Lokale omroep
Natuur- en milieueducatie
Jeugdwerk algemeen
Jeugdwerk algemeen
Algemeen
Opvang nieuwkomers/ algemeen
Subsidies maatschappelijke participatie
Subsidies maatschappelijke participatie
VS-plafond vrijwilligers
VS-plafond nieuwe activiteiten
GLW-plafond straat- en buurtactiviteiten
GLW-plafond nieuwe activiteiten
Buurtpreventie
WMO mantelzorgwaardering
VS-plafond experimenteerruimte
Samenlevingsopbouw algemeen
WMO toegang/clientondersteuning
Minimabeleid algemeen
Scholing en activering
WMO algemene voorzieningen
Subsidies gezondheid
CJG/5 gemeentelijke functies

Totalen

(bedragen x € 1.000)
Begroting WBP 2020
17
17
50
50
65
63
8
4
8
8
82
87
633
639
647
647
1.085
1.089
28
27
4
4
12
12
105
99
0
5
17
21
239
245
935
939
33
33
3
3
150
154
112
107
63
63
0
0
79
78
1.269
1.244
10
10
6
6
14
14
5
5
1
6
34
34
135
75
737
737
190
175
228
228
8
0
132
132
86
86
1.007
1.067
8.237

Gereserveerd voor ‘Fit Veldhoven’

8.213
25
8.238
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BIJLAGEN: Budgetafspraken per organisatie
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