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INLEIDING SUBSIDIEAANVRAGEN 2015
De huisvestingssubsidie is een subsidie die per (boek)jaar of voor een
Voor u ligt het subsidieprogramma 2015. Het omvat de beoordeling van de

bepaald aantal boekjaren voor een periode van maximaal vier jaar wordt

aanvragen van de organisaties die niet productgesubsidieerd worden.

verstrekt

Over de aanvragen van de drie productgesubsidieerde organisaties,

huisvestingskosten (huur, exploitatie). Bij het bepalen van de plafonds voor

worden afzonderlijke besluiten genomen. Het programma past binnen het

2015 is besloten de huisvestingssubsidies met 2% te indexeren. Ten

door de raad vastgestelde subsidieplafond voor 2015.

aanzien

ten

van

behoeve

de

van

de

huisvestingssubsidies

dekking

heeft

van

de

noodzakelijke

coalitie

in

het

coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen dat zij op zorgvuldige wijze het

DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

principe wil loslaten dat de gemeente voor 100% de huisvestingskosten

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe Algemene Subsidieverordening

voor organisaties subsidieert. De reden hiervoor is dat een subsidie

(ASV) van kracht. Het programma van 2014 is conform deze verordening

daadwerkelijk moet bijdragen aan de door de raad gestelde doelen. Het is

opgesteld. De aanvragers van 2013 zijn hierover geïnformeerd. De

de vraag of dit bij de subsidiëring van huisvesting altijd het geval is.

belangrijkste reden voor een nieuwe verordening was de wijziging van de
algemene maatschappelijke doelen. De gemeenteraad heeft deze niet

Op basis van de ‘(her)huisvestingsplicht’ en daaruit voortvloeiende

alleen gewijzigd, maar ook buiten de nieuwe ASV gehouden. En de raad

afspraken is er regelmatig sprake van 100% huisvestingssubsidie,

heeft artikel 18 over reservevorming uit de ASV geschrapt. Het college

afspraken over compensatie van erfpacht en compensatie van de huur met

heeft om grip te kunnen houden op de vorming van eigen vermogen door

een beheersvergoeding. De subsidie of compensatie heeft op dit moment

gesubsidieerde organisaties, beleidsregels hierover opgesteld. Verder is

in de meeste gevallen geen directe relatie met de activiteiten en prestaties

de ASV nauwelijks gewijzigd.

die de organisaties leveren. Dit past niet in het huidige subsidiebeleid.

De algemene maatschappelijke doelen en de beleidsregels eigen

Daarom wordt de relatie huisvestingssubsidie-activiteiten onderwerp van

vermogen zijn als bijlage bij dit programma toegevoegd.

gesprek met alle huisvestingssubsidieontvangers. De inzet van dit gesprek
wordt een korting op huisvestingssubsidies voor de Sterrentuin van 15%
per 2016. Dit moet niet alleen leiden tot efficiëntere inzet van subsidie,

SUBSIDIEVORMEN
Net als

in

het

programma

van

2014

huisvestingssubsidie en de reguliere subsidie.

gaan we

uit van

de

maar ook tot verbetering van de exploitatie van de gemeentelijke
welzijnsaccommodaties.
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1.

De reguliere subsidie is bedoeld om een bepaalde instelling aan te
moedigen en structureel te ondersteunen. Deze subsidie wordt per
(boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren voor een periode van

a.

Over de productsubsidies wordt apart van het subsidieprogramma

Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenw erking
tussen organisaties en actieve bew oners in Leiderdorp;

b.

maximaal vier jaar verstrekt. De meeste subsidies uit het programma
vallen onder deze subsidievorm.

Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk

Versterken van sociaal maat schappelijke infrastructuur door initiatieven
vanuit de buurt;

c.

Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding;

d.

Vermindering van eenzaamheid;

e.

Bieden van gelegenheid om t e bew egen en te ontmoeten;

f.

Vrijw illigersw erk beter verbreiden en w aarderen / promoten en w aarderen.

besloten. Deze subsidies worden voor een periode van maximaal vier
jaren verstrekt op basis van specifieke producten, diensten of prestaties.
2.

Voor deze subsidies die aan de drie professionele welzijnsorganisaties
Pluspunt, BplusC, Sociaal Cultureel werk worden verstrekt, heeft de raad
een apart budget beschikbaar gesteld.

a.

Zelfredzaamheid en participatie

Bijdragen aan het, in samenw erking met anderen, vergroten van de
zichtbaarheid van cultuur;

b.

Het bevorderen van cultuur- en natuur educatie en de deelname aan
culturele, milieu en natuuract iviteiten.

Eenmalige subsidieaanvragen vallen niet binnen het programma. Wel valt
het budget hiervoor onder het subsidieplafond. Dit geldt ook voor de
(eenmalige) subsidies sporten en bewegen, waarvoor tot en met 2017

c.

erfgoed;
d.

Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van informatie, door
het realiseren van het gebruik van een gevarieerd aanbod van

jaarlijks € 30.000 beschikbaar is. Voor de aanvragen uit dit fonds worden
nog beleidsregels opgesteld.

Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel

informatiedragers via uitlening en raadpleging;
e.

Het bieden van mogelijkheden tot kennisname van podiumkunsten via
culturele podia;

SUBSIDIEDOELEN

f.

Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten;

g.

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het

Met het vaststellen van de ASV 2014 heeft de raad ook nieuwe algemene
maatschappelijke doelen vastgesteld. In artikel 2.2 van de ASV wordt

zelfstandig functioneren;
h.

Bevorderen van de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van
bew egen, lezen en culturele activiteiten;

verwezen naar deze doelen waaraan de te verstrekken subsidie (zoveel

i.

Het bevorderen van de kw aliteit van het bestuur en ander vrijw illig kader;

mogelijk) een bijdrage dient te leveren. Ze zijn onder drie thema’s gevat en

j.

Ondersteunen en verbeteren van informatievoorziening en

uitgesplitst in 20 subdoelen.

deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en vrijw illigers.
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3.
a.

Optimale gezondheid

bijstellen van het verstrekte bedrag en een deel van de verleende subsidie

Kinderen en jongeren en hun opvoeders w eerbaarder maken tegen

terugvorderen. Ook een te groot eigen vermogen (algemene reserve) kan

schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en beter leren
b.
c.

omgaan met deze verleidingen;

leiden tot een lagere vaststelling. In de beleidsregels eigen vermogen zijn

Bevorderen, stimuleren van gezond gedrag (inclusief bew egen) bij kinderen

de richtlijnen en afspraken over de vorming van eigen vermogen

en jongeren;

vastgelegd.

Mensen met een lage sociaal economische status (SES) beter informeren
en adviseren over gezonde leefstijl en stimuleren meer te bew egen;

d.

Ouderen zolang mogelijk actief houden.

De beoordelingen hieronder zijn naar de drie hoofddoelstellingen
ingedeeld. Het spreekt voor zich dat bijna alle organisaties activiteiten

SUBSIDIEPLAFOND
De raad heeft in zijn vergadering van 10 maart 2014 het subsidieplafond

organiseren die ook bij andere doelstellingen in te delen zijn.

voor de reguliere en productsubsidies vastgesteld. Dat gaat uit van de
nullijn ten opzichte van

Incidentenfonds

en

het

2014 voor

Fonds

de

reguliere

Sporten

en

subsidies, het

Bewegen.

De

huisvestingssubsidies worden met 2% geïndexeerd. Ten aanzien van de
productsubsidies is afgesproken dat deze worden geïndexeerd met het
nog te bepalen indexeringscijfer van de begroting 2015. Dit gebeurt bij de
begrotingsbehandeling begin november.

SUBSIDIEVASTSTELLING
Subsidies voor 2015 worden dit jaar verleend en na afloop van het
subsidiejaar (in 2016) vastgesteld. In de AVS 2014 is geregeld dat alle
subsidies onder de € 5.000,- direct kunnen worden vastgesteld. Dit hoeft
dus niet meer achteraf te gebeuren. Dit scheelt veel administratief werk.
Natuurlijk moet de subsidie alleen worden gebruikt waarvoor zij is
verstrekt. Het college kan anders achteraf alsnog over gaan tot het
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De stand van de reserve heeft geen invloed op de subsidie. Eind 2013
tellen de algemene reserve en een drietal voorzieningen op tot € 7.210. De

1)

SOCIALE SAMENHANG EN LEEFBAARHEID IN DE WIJK

podiumdelen zijn hard aan vervanging toe, wat naar verwachting € 6.000
kost, waarmee het eigen vermogen bijna is opgebruikt.

ORANJEVERENIGING LEIDERDORP
Beleidsproduct 6263001

STICHTING DE KINDERKRING

De Oranjevereniging doet voor 2015 een subsidieaanvraag van € 9.018,-.

Beleidsproduct 6263001

Voor 2015 kent het college een reguliere subsidie toe van € 9.018,-,

De Kinderkring vraagt voor 2015 een huisvestingssubsidie van € 27.000,-

conform de verdeling van de 3 onderdelen waarvoor de Oranjevereniging

voor de volledige huur, en servicekosten van de door de Kinderkring

de subsidie heeft aangevraagd.

gehuurde ruimten in De Sterrentuin. Dit is meer dan de huur uit 2014
inclusief de 2% indexering. Het college kent de Kinderkring een

Aanvraag en toekenning zijn gelijk aan de subsidie die in 2014 is
ontvangen

en

daarmee

in

lijn

met

het

financiële

kader

huisvestingssubsidie toe van € 26.639.

–het

subsidieplafond- dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. De subsidie

De Kinderkring faciliteert laagdrempelige ontmoeting voor (groot)ouders en

wordt verdeeld over drie verschillende onderdelen die onder regie van de

speelgelegenheid voor kinderen (0-4). Vanuit het preventief jeugdbeleid is

Oranjevereniging plaatsvinden: 1) Voor de Oranjevereniging Leiderdorp

dit waardevol en het kan isolement voorkomen. In het kader van de

(algemeen) € 4.394 2) De 4 mei herdenkingsbijeenkomst € 2.050 3) De

transitie jeugdzorg lijkt dit van belang, omdat we juist die pedagogische

vredeseducatie op basisscholen € 2.574. De producten 2 en 3, de

omgeving zullen moeten versterken. De Kinderkring organiseert ongeveer

herdenkingsbijeenkomst en de vredeseducatie worden volledig bekostigd

80 open inloopochtenden per jaar. Bezoekers zijn vaders, moeders, opa's

door de subsidie; de Oranjevereniging organiseert dit. De overige

en oma's met kinderen tot 4 jaar, merendeels uit Leiderdorp.

middelen, algemeen, komen ten goede aan de overige activiteiten van de

Het aantal bezoekers van De Speelkamer is opnieuw toegenomen. In

Oranjevereniging zoals Koningsdag, Bevrijdingsdag etc. De activiteiten zijn

2013 heeft De Kinderkring 3082 bezoekers geteld, wat 832 meer

altijd druk bezocht en de Oranjevereniging stelt de eigen faciliteiten

bezoekers zijn dan in 2012. Zij heeft de bibliotheek met opvoedboeken

meermaals beschikbaar aan andere organisaties. Met deze activiteiten

weggegeven en verwijst de ouders voor opvoedliteratuur naar de

draagt de Oranjevereniging bij aan het versterken van de sociale

bibliotheek. ’t Winkeltje van De Kinderkring, waar tweedehands speelgoed

samenhang en leefbaarheid in onze gemeente.
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wordt verkocht,

is vijf dagdelen per week open. Het heeft een

drempelverlagende

functie

voor

nieuwe

bezoekers

van

de

open

STICHTING GILDE SAMENSPRAAK
Beleidsproduct 6262101

ochtenden. Met de bemiddelingskosten (30% van de verkoopprijs) worden

De afgelopen jaren ontving Gilde SamenSpraak een prestatiesubsidie van

onkosten en activiteiten van De Kinderkring bekostigd.

€ 1.600,-. Ditzelfde bedrag vraag het Gilde voor 2015 aan. Hoewel de
Stichting Gilde SamenSpraak de afgelopen jaren over hield van de

Bij de beoordeling van de jaarrekening 2013 is vastgesteld dat de

subsidie en het eigen vermogen ten opzichte van de begroting 2015

huisvestingssubsidie rechtmatig is besteed aan het doel waarvoor deze is

(€ 19.049) hoog is, wordt de gevraagde subsidie van € 1.600 verleend.

verstrekt. Het eigen vermogen is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk en
bedroeg eind 2013 € 5.423. Hiermee kan een eventueel tekort in 2015

De Stichting Gilde SamenSpraak levert een bijdrage aan het bevorderen

worden opgevangen.

van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het zelfstandig
functioneren. Daarbij laat zij de reserve niet onnodig oplopen. De subsidie

2015 is het laatste jaar dat wij de huur van ’t Winkeltje willen subsidiëren.

uit Voorschoten en Leiderdorp is al jaren gelijk, de verwachte subsidie uit

Dit is in lijn met de uitgangspunten van het subsidiebeleid uit 2013 en het

Leiden is verlaagd van € 15.000 naar € 12.500 en de Stichting verwacht in

coalitieakkoord 2014-2018. Naar onze mening dragen de activiteiten van ’t

2015 een tekort van € 3.346, dat zij vanuit de reserve bijpast.

Winkeltje niet bij aan de gemeentelijke beleidsdoelen. Het doorverkopen

Gilde Samenspraak is een vrijwilligersorganisatie die zich ten doel stelt

van speelgoed is ook niet van algemeen belang. De Kinderkring genereert

ontmoetingen te realiseren tussen anderstalige en Nederlandstalige

met de inkoop-verkoopactiviteiten de benodigde middelen voor de

inwoners. Sinds 2006 zijn er 1039 koppelingen gelegd tussen 1048

gelegenheid tot ontmoeten en spelen die zij biedt. Omdat deze activiteiten

anderstaligen en 550 vrijwilligers. In 2013 was het grootste aantal

ons inziens wel bijdragen aan verschillende gemeentelijke doelen op het

koppelingen sinds de oprichting (154). Het zorgt ervoor dat een

gebied van sociale samenhang en leefbaarheid, zijn wij bereid deze te

anderstalige gedurende één jaar met een (Nederlandse) vrijwilliger, in een

subsidiëren. Ook kunnen wij de Kinderkring een locatie voor ’t Winkeltje

ongedwongen sfeer, de Nederlandse taal oefent. In de jaarrekening 2013

aanbieden die zij uit de opbrengst zou kunnen huren.

kondigt het Gilde aan Leiden, Voorschoten en Leiderdorp een deel van de

Het college nodigt de Kinderkring uit voor een gesprek over de gevolgen

subsidie terug te betalen. Het eigen vermogen bedraagt na terugbetaling

van het wegvallen van de huisvestingssubsidie voor het Winkeltje en gaat

aan de drie deelnemende gemeenten € 9.437.

met de Stichting op zoek naar een oplossing.
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STICHTING VAKANTIEPAS
Beleidsproduct 6263001

2)

Stichting VakantiePas heeft een subsidie aangevraagd van € 5.200. De
Stichting ontvangt voor 2015 een subsidie van € 5.200.
De subsidie is bedoeld om leerlingen uit het primair onderwijs (in de leeftijd
4-12 jaar) in de zomervakantie – tegen een gereduceerd tarief – een groot
aantal activiteiten te (kunnen) laten ondernemen. Deze activiteiten
bevinden zich op het terrein van kunst en cultuur, recreatie, sport en
natuur- en milieueducatie. Om zicht te krijgen op het gebruik en de
tevredenheid van de VakantiePas verzamelt zij gegevens van zowel de
aanbieders als de gebruikers. Specifieke gegevens over het gebruik van
de Pas door Leiderdorpse kinderen hebben we echter niet. Het gemiddeld
aantal bezoeken per gebruikte VakantiePas is 4,4 (in 2013). Het
gemiddelde waarderingscijfer is een 9,2.
Stichting VakantiePas heeft een egalisatiereserve van € 46.874. De
egalisatiereserve dient het doel om voldoende vermogen te hebben om bij
het staken van de activiteiten van Stichting VakantiePas (door een niet
dekkende exploitatie als gevolg van dalende subsidie-inkomsten) minimaal
een half jaar de kosten en verplichtingen te kunnen financieren. Het
bestuur van de VakantiePas heeft de hoogte van de egalisatiereserve
gemaximeerd tot 50% van de jaaromzet. De jaaromzet bedroeg € 143.499
in 2013.

ZELFREDZAAMHEID EN PARTICIPATIE

STICHTING JURIDISCH ADVIESBUREAU ‘DE LEIDSE RECHTSWINKEL’
Beleidsproduct 62001
De Rechtswinkel vraag voor 2015 een bedrag van € 3.998,31. Dit is
gebaseerd op het aantal hulpvragen dat De Rechtswinkel uit Leiderdorp
ontvangt. Het college kent de Leidse Rechtswinkel voor 2015 een bedrag
van € 3.450,- toe. Dit is gelijk aan het toegekende bedrag voor 2014. De
subsidie kan niet worden verhoogd, omdat we voor reguliere subsidies de
nullijn hanteren. Het is duidelijk dat de Leidse Rechtswinkel in een
behoefte voorziet.
De

Leidse

Rechtswinkel

verleent

juridische

hulpverlening

aan

minvermogenden en minder daadkrachtigen. De cliënten van De Leidse
Rechtswinkel komen uit verschillende windstreken van Zuid-Holland. De
stichting bestaat uit zeven afdelingen met ongeveer honderd juridische
vrijwillige medewerkers. Deze vrijwillige inzet voor de samenleving kan
worden omschreven als maatschappelijk betrokken ondernemen. De
sociale dienstverlening van De Leidse Rechtswinkel stimuleert de
zelfredzaamheid en draagt daarmee bij aan de welzijnsvisie van de
gemeente. De afgelopen drie jaar heeft De Rechtswinkel gemiddeld 185
cliënten uit Leiderdorp bijgestaan. Hiermee voorziet het in een behoefte
aan een juridisch loket, die de coalitie volgens het coalitieakkoord
onderzocht wilde zien. In totaal bediende de Rechtswinkel 3.444 cliënten

8

in 2013 uit meer dan 17 gemeenten, die alle naar rato een deel aan de
kosten bijdragen. Overige inkomsten ontvangt de Rechtswinkel van de
Raad van de Rechtsbijstand en van advocatenkantoren die de
Rechtswinkel sponsoren.
Specifieke gegevens over Leiderdorp heeft de Rechtswinkel niet. Zoals
ook de voorgaande jaren het geval was, is de afdeling belastingrecht de
afdeling waar cliënten het meest gebruik van maken. Daarnaast adviseert
hij over zaken betreffende het Personen- en Familierecht, Arbeidsrecht,
Consumentenrecht
Belastingrecht, Strafrecht en Burgerlijk Procesrecht, Immigratierecht,
Wonen en Overheid.

reguliere

subsidie

van

€ 1.881,-

voor

tentoonstellingen,

educatie,

collectievorming, deskundigheidsbevordering en historisch onderzoek. Het
college verleent het Museum een huisvestingssubsidie van € 40.828, wat
2% meer is dan het Museum in 2014 ontving. En het college kent voor
2015 de reguliere subsidie van € 1.881 toe.
Wel willen we het gesprek aan met het Museum. We willen het Museum
stimuleren om activiteiten te ontplooien waarmee het zijn bereik (en
daarmee inkomsten) vergroot en we willen toe naar de aanvraag van een
reguliere subsidie voor activiteiten van het museum, waar de huisvesting
een voorwaarde voor is. Huisvesten op zich dient geen maatschappelijk
doel.

In het jaarverslag stelt de Rechtswinkel voor om het resultaat ten gunste
van de bestemmingsreserve te brengen. Wij beschouwen dit niet als een

Het Leiderdorps Museum stelt tentoonstellingen samen over Leiderdorp en

verzoek zoals bedoeld in de Beleidsregels eigen vermogen die recent door

omgeving, toen en nu. Het ontving in 2013 ongeveer 650 bezoekers

het college zijn vastgesteld en hebben de rechtswinkel dan ook verzocht

bestaande uit donateurs, betalende bezoekers, groepen uit het onderwijs

als zij een bestemmingsreserve wil aanleggen, een verzoek hiertoe te

(leerlingen), Senioren (Pluspunt) en groepen die voor een speciale

doen aan het college. Zo een verzoek hebben wij nog niet ontvangen. Pas

gelegenheid het museum bezoeken. Doordat het Erfgoedspoor werd

als het college een verzoek hiertoe ontvangt kan het oordelen of het eigen

gecanceld door het Erfgoedhuis, moest het Museum deze activiteit zelf

vermogen nodig is om de taak uit te kunnen voeren of tot vermindering van

opnieuw opstarten. Als gevolg hiervan deden zeven basisscholen niet

de subsidie kan leiden.

mee. Dit scheelt circa 250 bezoekers ten opzichte van 2012.
In aanvang was het reguliere bezoek een fractie hoger dan bij de vorige

STICHTING LEIDERDORPS MUSEUM

locatie

Doesmeer.

Nu

ziet

het

Museum

een

terugloop

is

de

Beleidsproduct 54001

bezoekersaantallen. Dat de openingstijden deels samenvallen met die van

Voor 2015 vraagt het Leiderdorps Museum een huisvestingssubsidie aan

de bibliotheek en het Milieu Educatief centrum (MEC ) werkt positief, maar

van € 40.955,- ter compensatie van de huur in De Sterrentuin en een
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het blijkt dat de meeste mensen die voor de bibliotheek of het MEC komen
erg doelgericht zijn en niet een zijstap naar het museum maken.

THEATER TOVERLEI
Het Museum had in 2013 een negatief resultaat van € 297,31, maar heeft

Beleidsproduct 6254002

een reserve van € 7.791,06, waarmee het een negatief resultaat over 2015

Voor 2015 vraagt Theater Toverlei voor het totaal aan ruimten een

ook nog op zou kunnen vangen.

huisvestingssubsidie aan van € 50.996,-. De aanvraag past precies binnen
de stijging van de huisvestingskosten die de gemeenteraad op 2% heeft

STICHTING SCOUTING LEIDERDORP

gemaximeerd. Het college verleent de toneelvereniging voor 2015 een

Beleidsproduct 6263001

huisvestingssubsidie van € 50.996. Wel willen wij ook bij Toverlei, zoals in

Voor het organiseren van activiteiten op recreatief, sportief en educatief

het coalitieakkoord 2014-2018 staat, zorgvuldig het principe loslaten dat de

gebied vraagt de Stichting Scouting Leiderdorp een subsidie aan van

gemeente voor 100% de huisvestingskosten voor organisaties subsidieert.

€ 5.138,-. Daarnaast vraagt zij om een subsidie van € 8.149 ter
compensatie van de erfpacht. De gemeente is met de Scouting in gesprek

We vragen Toverlei om voor 2016 kritisch naar de ruimtebehoefte te kijken

over de afbouw van subsidie voor erfpacht, maar deze subsidie van

en

€ 8.149,- wordt voor 2015 nog toegekend. Daarnaast ontvangt Scouting

huurovereenkomst. Voor haar activiteiten huurt Toverlei de theaterzaal in

€ 5.138,- reguliere subsidie.

De Sterrentuin. Daarnaast beschikt zij over opslagruimte, kleedruimte/bar

Stichting Scouting Leiderdorp organiseert spel- en zeilactiviteiten die

en kledingopslag en een bestuurskamer/regieruimte op de eerste

bijdragen aan de bevordering van het vrijetijdsaanbod voor kinderen in de

verdieping. Het college wil graag het gesprek aan met Toverlei over het

leeftijd 4 tot 18 jaar, de participatie van jeugdigen in teamverband en een

gebruik van deze ruimten in de Sterrentuin, over het beschikbaar stellen

(licht) educatief karakter hebben. Met de activiteiten wordt een bijdrage

van de theaterruimte en bijbehorende faciliteiten aan andere organisaties,

geleverd aan de vorming van de persoonlijkheid van kinderen. Niet de

als ook over samenwerking met andere podiumkunstorganisaties. We

individuele prestatie staat centraal, maar het gezamenlijk maken,

nodigen Toverlei uit om mee te denken over wat er nodig is om het gebruik

ontdekken en ondernemen. De leiding zorgt daarbij voor de versterking

van de accommodatie te optimaliseren. Daarnaast willen samen kijken hoe

van een goede pedagogische omgeving. De Stichting telt circa 200

de subsidie(aanvraag) activiteitengericht gemaakt zou kunnen worden.

geven

we

haar

de

gelegenheid

tot

aanpassen

van

de

jeugdleden en meer dan 60 kaderleden en vrijwilligers.

10

Theater Toverlei heeft jaarlijks diverse toneelvoorstellingen voor jong en

Leiderdorp door samen te werken met diverse maatschappelijke

oud.

organisaties.

De

voorstellingen

en

de

verenigingsactiviteiten

van

de

toneelvereniging dragen bij aan verscheidene doelen onder de thema’s

Over de huisvestingskosten gaat het college in gesprek met het

sociale samenhang en leefbaarheid en zelfredzaamheid en participatie. De

schoolbestuur, de PCBO. Naar de mening van het college draagt de

bezetting van het theaterzaal is 140 dagdelen (55%), het gemiddelde

inhuizing van JTHL in de Willem de Zwijgerschool bij aan de

aantal bezoekers is 55, wat 70% is van het maximale aantal. Het resultaat

aantrekkingskracht van de school en kan de PCBO de ruimte voor een

van 2013 bedraagt € 9.217,56. De reserve bedroeg eind 2013

geringere vergoeding –hooguit de exploitatielasten- aanbieden.

€ 12.762,38. Ook de bestemming van deze reserve zal onderwerp van

MILIEU EDUCATIEF CENTRUM

gesprek zijn met Toverlei.

Beleidsproduct 6255002

STICHTING JEUGDTHEATERHUISLEIDERDORP

Voor 2015 vraagt het MEC een reguliere subsidie van € 7.795,- aan. De

Beleidsproduct 6254002

subsidie is bedoeld voor een ruim aanbod van milieu educatieve

Het JeugdTheaterHuis Leiderdorp (JTHL) vraagt een huisvestingsubsidie
aan van € 5.924 ter dekking van de huisvestingskosten voor toneellessen
en optredens. De aanvraag komt nagenoeg overeen met die voor 2014,
maar toen is de nullijn aangehouden en slechts € 4.710 toegekend. Omdat
ook voor 2015 de nullijn wordt aangehouden, kent het college een
reguliere subsidie toe van € 4.710.
Bewust

zetten

wij

de

huisvestingssubsidie

om

naar

een

activiteitensubsidie. Het JTHL stimuleert de zinvolle vrijetijdsbesteding van

activiteiten. Wij kennen het MEC voor 2015 voor de activiteiten, waarmee
het

een

bijdrage

levert

aan

het

realiseren

van

de

algemene

maatschappelijke doelen een reguliere subsidie toe van € 7.795,-.
De Stichting Milieu Educatief Centrum (MEC) heeft als doel het bevorderen
van kennis over en zorg voor het milieu in Leiderdorp en omgeving.
Kinderen en volwassenen wordt geleerd hoe ze zelf in de relatie die er

de jeugd in Leiderdorp met de toneellessen die zij biedt. Daarmee

tussen mens en milieu bestaat, kunnen bijdragen aan een duurzame

bevordert het ook actieve deelname aan cultuur van schoolgaande

ontwikkeling. Het basisonderwijs vormt daarbij de belangrijkste doelgroep,

kinderen en heeft het een onderscheidende plek ingenomen. Naast de

waarvoor diverse projecten en lespakketten worden ontwikkeld. Daarnaast

eigen activiteiten levert het JTHL een bijdrage aan het culturele leven in

biedt het MEC activiteiten op het gebied van natuur en milieu voor een
breder publiek (volwassen en kinderen). Hierbij wordt al samengewerkt
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met andere organisaties zoals de Stichting Schooltuinen, de bibliotheek

schooltuinprogramma voor alle leerlingen van de groepen 6 van de

(BplusC), de Leiderdorpse Volksuniversiteit, IVN en de Kinderkring.

Leiderdorpse basisscholen het schooltuinieren, waarmee zij bijdraagt aan
het realiseren van de algemeen maatschappelijke doelen met name op het

Vanaf 2016 wordt het MEC ondergebracht in de reguliere begroting en

gebied van zelfredzaamheid en participatie..

verdwijnt het uit het subsidieprogramma. Daarmee komt er een einde aan
de omweg die het activiteitenbudget nu maakt via het subsidieprogramma

DRUMFANFARE TAMARCO

en de Stichting MEC. Feitelijk is het MEC een gemeentelijke dienst. Het

Beleidsproduct 6254003

wordt gerund door medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente en voor
de huisvesting in de Sterrentuin wordt geen huur in rekening gebracht.

Tamarco vraagt voor 2015 tot en met 2017 een subsidie aan van € 2.500.
Dit is tegen het besluit van het vorige college in om de subsidie juist af te
bouwen. Deze was verlaagd van € 2.215 in 2013 naar € 1.100 in 2015.

Om vanaf 2016 zicht op de prestaties te houden, vragen wij de

Omdat de stijgende lijn die in 2013 zichtbaar was niet is doorgezet en het

medewerkers van het MEC –zoals ze gewoon zijn- jaarlijks een

ledenaantal zelfs is gedaald, verleent het college Tamarco voor 3 jaar een

activiteitenplanning en jaarverslag in te dienen. Aan de hand hiervan wordt

subsidie van € 2.500.

getoetst in hoeverre de activiteiten bijdragen aan de doelen ten aanzien
Het college zou in gesprek gaan met Tamarco over verdere afbouw. Dit

van de ecologische basisvorming van de schoolgaande jeugd.

gesprek heeft niet plaats gevonden. Ook is er niet naar mogelijkheden
gekeken om Tamarco op een andere wijze tegemoet te komen

STICHTING SCHOOLTUINEN

(overnemen onderhoud, verlagen huur), waar Tamarco om had verzocht

Beleidsproduct 6248006
Stichting Schooltuinen heeft voor 2015 een subsidie van € 10.200
aangevraagd. Voor 2015 ontvangt Stichting Schooltuinen de gevraagde
subsidie.

De reden om Tamarco de gevraagde subsidie voor drie jaar te geven is,
omdat de drumfanfare zich met haar activiteiten inzet voor de realisatie

De subsidie is bedoeld voor het dekken van de onkosten voor vrijwilligers,
het onderhoud, (vervanging van) materialen, zaden en grond en
verzekeringen.

en wat was toegezegd.

De

stichting

organiseert

aan

de

hand

van

een

van verschillende algemene maatschappelijke doelen op het gebied van
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk en zelfredzaamheid en
participatie. Haar jaarverslag toont aan dat zij hierbij samenwerkt met een

12

aantal Leiderdorpse organisaties en ook met andersoortige activiteiten

participatie. De missie van de LVU is dan ook inwoners van Leiderdorp en

(klaverjassen) een bijdrage levert. De inzet van Tamarco is onverminderd

naaste omgeving mogelijkheden te bieden zich verder te ontwikkelen en te

groot, wat onder andere blijkt uit de activiteiten die de vereniging in het 60-

vormen en daarmee een bijdrage te leveren aan versterking van de

jarig jubileumjaar 2015 wil organiseren als zij de begroting daarvoor rond

participatie in sociale netwerken. De LVU trok in het cursusjaar 2013-2014

krijgt.

713 cursisten, waarvan circa 75% uit Leiderdorp. De Volksuniversiteit heeft

Uit de jaarcijfers blijkt dat Tamarco diverse bronnen van inkomsten heeft.

122 cursussen aangeboden, waarvan er 85 door gingen. Het gemiddelde

Hiermee

aantal deelnemers lag op 9. De LVU richt zich op volwassenen. De

weet

de

fanfare

de

voorzieningen

(onderhoud,

CV,

instrumentarium, uniformen) goed te vullen en een buffer op de bank te

gemiddelde leeftijd van de deelnemers is 62,5 jaar.

houden. Zij loopt echter ook risico’s met name op het gebied van

De

gebouwonderhoud; een ‘erfenis’ uit tijden waarin het verenigingen beter

exploitatielasten van de LVU. De overige exploitatielasten bestaan uit huur

ging. Ook omdat het college ten aanzien van het eigendom/beheer en de

van ruimte in/van Pluspunt en door wat kantoorkosten te noemen zijn.

huur van het gebouw weinig voor Tamarco kan betekenen, komt het de

Uit de jaarrekening blijkt dat LVU zich inspant om de belangstelling voor

fanfare op deze wijze voor de komende drie jaar tegemoet.

haar cursussen en workshops uit te breiden. Het aantal cursussen is

Over de aanvraag voor een eenmalige subsidie van voor extra activiteiten

gestegen en ook het aantal dat is doorgegaan (van 68 naar 85). De stijging

in het jubileumjaar waarvoor Tamarco een dekkingsplan heeft ingediend,

wordt vooral veroorzaakt door het aantal korte cursussen, wat zorgt voor

komt het college in een separaat besluit terug. Deze subsidie valt niet

een betere bezetting van de lokalen, maar wat ten nadele is van de

binnen het subsidieprogramma.

inkomsten, omdat de cursusgelden lager zijn.

LEIDERDORPSE VOLKSUNIVERSITEIT

Het college wil met de LVU in overleg over de huisvestingssituatie, over de

Beleidsproduct 6251103

inzet van het eigen vermogen en over de samenwerking met organisaties

De Leiderdorpse Volksuniversiteit (LVU) vraagt voor 2015 een subsidie

met een vergelijkbaar aanbod. In 2015 verandert de huisvestingssituatie

aan van € 24.392. Het college indexeert de huisvestingssubsidie 2014 met

van de LVU omdat de Stichting Kinderopvang Leiderdorp haar intrek

2% en stelt een huisvestingssubsidie van 23.863 beschikbaar.

neemt in de Sterrentuin en hiervoor cursusruimten worden ‘opgeofferd’.

Omdat LVU een bijdrage levert aan de algemene maatschappelijke doelen

LVU voorziet hierdoor extra huurlasten die volgens haar aanvraag zouden

met name op het vlak van sociale samenhang en zelfredzaamheid en

kunnen oplopen tot € 10.500. Het college is van mening dat de ruimten in

huisvestingssubsidie

dekt

ongeveer

driekwart

van

de

totale

de Sterrentuin, mede door enkele inpandige aanpassingen, juist efficiënter
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kunnen worden benut, wat eerder tot daling van de subsidie kan leiden.

wordt gebruikt. Het college wil het gesprek aan met Jespa over het eigen

Ook de reservering van ruimte (en bijbehorende subsidiëring) voor

doel -integratie- en over het bijdragen aan de gemeentelijke doelen bij een

cursussen die geen doorgang vinden, is onderwerp van gesprek voor het

afnemend aantal activiteiten.

college. Omdat we de exacte gevolgen van de herverdeling van ruimten
nog niet in beeld hebben, kunnen we deze in de subsidieverlening nog niet

Naast sport- en bewegingsgerelateerde activiteiten organiseert Jespa

verwerken.

activiteiten als een filmochtend, nieuwjaarsreceptie, playbackavond en een

Het gesprek over het eigen vermogen richt zich op het stichtingskapitaal

sinterklaasfeest. Ook wil het college Jespa spreken over de mogelijkheid

dat eind 2013 € 9.835 bedroeg en op het Fonds didactische hulpmiddelen

tot deelname aan soortgelijke activiteiten bij andere Leiderdorpse

dat eind 2013 met € 14.983 was gevuld.

organisaties met als doel de aanvraag voor 2016 beter te kunnen
onderbouwen. Wij zijn van mening dat juist het meedoen met activiteiten

JESPA

van andere dan sportorganisaties, integratie bevordert. Tot slot wil het

Beleidsproduct 6262001

college Jespa spreken over de reserve. Uit de jaarrekening blijkt dat het

Voor 2015 vraagt Jespa € 4.000 aan, wat een verlaging is van € 1.000. Het

resultaat van 2013 hieraan is toegevoegd en dat Jespa van zins is hiervan

college verleent deze subsidie.

inventaris aan te schaffen. Ook hiervoor geldt dat het college graag wil

De activiteiten van Jespa dragen in onze ogen bij aan het Bevorderen van

zien dat Jespa kijkt waar zij kan samenwerken en kan delen. We willen

de deelname aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen . Jespa

dubbelingen voorkomen.

organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke
en/of lichamelijke beperking. Het doel van de activiteiten is het versterken
van de sociale cohesie en het bevorderen van de integratie van mensen
met een beperking in de samenleving. Ter ondersteuning van integratie,
wordt samengewerkt met sportverenigingen als Alecto en Velocitas.
Echter, het jaarverslag 2013 meldt al dat er geen rolstoelhockeyteams
meer zijn. In 2015 heeft deze afname van de sportactiviteiten voor het
eerst invloed op de subsidie, die vooral voor huisvestingskosten (zaalhuur)

CHRISTELIJKE ORATORIUMVERENIGING EXCELSIOR
Beleidsproduct 6254003
COV Excelsior vraagt voor het jaar 2015 een subsidie van € 1.000,- aan.
Het college kent voor 2015 ook een reguliere subsidie van € 1.000,- toe.
Met de diverse kooroptredens draagt COV Excelsior bij aan het
bevorderen van (deelname aan) culturele activiteiten. Het aantal leden
staat op 64 en laat de laatste jaren nauwelijks schommelingen zien. De
subsidie is bedoeld om een deel van de concertkosten te kunnen dekken.
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De actuele stand van het eigen vermogen is ongeveer € 12.000. Deze zijn

en wat Halt gaat doen om bij dat beleid aan te sluiten. De aanvraag van

onder andere bestemd voor de koorreis naar Canterbury in voorjaar 2015

2015 is een voortzetting van de activiteiten. Voorgesteld wordt deze

en voor een concert met het Leidse Toonkunstkoor.

subsidie aan Halt te verlenen voor de maximale periode van 4 jaar. Gezien

In de jaarrekening 2014 legt COV Excelsior verantwoording af over de

de doelstellingen en ambities voor 2015, blijft de organisatie de komende

reserve, zodat het college deze kan betrekken bij de vaststelling van de

jaren de taken vervullen die zij al jaren vervult.

subsidie. Ook zal zij zal het college verzoeken om een of meerdere

Halt verzorgt in Leiderdorp voorlichting voor primair, voortgezet en speciaal

bestemmingsreserves aan te leggen als zij deze na 2015 nodig heeft.

onderwijs en participeert in verschillende overleggen en lokale projecten
en onderhoudt een netwerk. Daarnaast heeft het bureau een signalerende

LEIDERDORPS KAMERKOOR

functie en leidt het toe naar zorg.

Beleidsproduct 6254003
Het Leiderdorps Kamerkoor vraagt een reguliere subsidie aan van

Wel heeft het college vragen gesteld bij het resultaat van € 585.430,- en

€ 1.000,- ter aanvulling op de begroting en dekking van het tekort aan

de totale reserve van € 2.076.546,- die is ontstaan nadat begin 2013 de

inkomsten. Het college kent deze reguliere subsidie voor het jaar 2015 toe.

zeventien Halt-organisaties tot één landelijke organisatie zijn gefuseerd.

Het Leiderdorps Kamerkoor levert met diverse concerten in Leiderdorp en

Deze reserve bestaat uit een algemene reserve, een risicoreserve

op andere locaties een bijdrage aan het bevorderen van de (deelname

repressie, een risicoreserve preventie en een reserve Innovatie en

aan) culturele activiteiten.

ontwikkeling. Het jaarverslag meldt dat in 2014 een bestedingsplan voor
de reserve Innovatie en ontwikkeling (bijna 1,5 miljoen) ter goedkeuring

BUREAU HALT
Beleidsproduct 6214004
Bureau Halt vraagt evenals in 2014 € 9.923 aan. Het college kent Halt voor
2015 een reguliere subsidie van € 9.923,- toe.
Halt vervult gemeentelijke taken vanuit het Wmo- en preventief
jeugdbeleid. Zoals ze het zelf omschrijft: activiteiten die bijdragen aan het
voorkomen en bestrijden van jeugdcriminaliteit en overlast. Jaarlijks vindt
er een gesprek plaats over de speerpunten van het gemeentelijke beleid

aan de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. Wij gaan er vanuit dat ook
alle deelnemende gemeenten hierover worden geïnformeerd.
Het eigen vermogen van de nieuwe organisatie is bij de vaststelling van de
subsidie 2013 niet betrokken. En omdat het bestedingsplan de gemeenten
nog niet heeft bereikt, is ook voor de verlening van de subsidieaanvraag
2015 (de inzet van) de reserve niet meegewogen. Het college ondersteunt
evenwel de doelstelling van Halt en diens ambitie voor 2015 om zich
verder

te

professionaliseren

en

bij

het

terugdringen

van

de
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jeugdcriminaliteit meer samenwerking met ketenpartners te zoeken, zodat

eenmalige subsidies uit dit fonds willen wij verenigingen stimuleren hun

de lokale vraagstukken rondom jeugd en veiligheid integraal en effectief

maatschappelijke rol uit te breiden en maatschappelijke doelen zoals

kunnen worden aangepakt.

gezondheidsbevordering na te streven.

INCIDENTENFONDS
Beleidsproduct 6258001
Sinds 2014 zijn het Incidentenfonds, het Stimuleringsfonds en het
Bomenfonds

samengevoegd

onder

het

Incidentenfonds.

Hierin

is

sindsdien jaarlijks € 12.000 beschikbaar voor eenmalige subsidies, die in
de ASV gedefinieerd zijn als subsidie ten behoeve van bijzondere

incidentele projecten of activiteiten die niet behoren tot de reguliere
bezigheden van de aanvrager en waarvoor het college slechts voor een
van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie wil verstrekken .
In 2013 is uit het incidentenfonds € 6.799 subsidie verstrekt. het
Stimuleringsfonds en Bomenfonds zijn niet aangesproken. In 2014 is tot
eind juli € 1.749 aan incidentele subsidie verstrekt.

3)

OPTIMALE GEZONDHEID

FONDS SPORTEN EN BEWEGEN
Beleidsproduct 6253020
Tot en met 2017 is € 30.000 per jaar beschikbaar om initiatieven van
Leiderdorpse sportverenigingen die binnen de beleidsdoelstellingen
passen te ondersteunen. In de sportnota Sporten en Bewegen 2013-2017
is

opgenomen

dat

subsidiemogelijkheden

worden

gecreëerd

om

sportverenigingen in aanmerking te laten komen voor subsidie. Met
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4)

STICHTING SPORTPROMOTIE LEIDERDORP

AFGEWEZEN / NIET AANGEVRAAGD

Beleidsproduct 6253025

GEMENGD KOOR APPASSIONATO

In 2013 is besloten de subsidie aan Stichting Sportpromotie (SSPL) af te

Beleidsproduct 6254003

bouwen. Stichting Sportpromotie stelt zich ten doel de Leiderdorpse

Om het tekort op de begroting van € 910,- deels op te vangen vraagt

sportverenigingen onder de aandacht te brengen van het bedrijfsleven en

Gemengd Koor Appassionato voor 2015 € 500 subsidie aan. Het college

de

wijst de aanvraag af, omdat het van mening is dat het koor het

sportverkiezing en streeft naar de menig van het college daarmee de

begrotingstekort nog enkele jaren zelf op kan vangen met de algemene

doelstelling om (meer) mensen (meer) te laten sporten en bewegen niet

reserve, die daarvoor is bedoeld. Het eigen vermogen bedroeg eind 2013

na. Om die reden heeft het college besloten de subsidie per 2015 te

€ 4.536,98. En Appassionato heeft het college geen verzoek voorgelegd

halveren en per 2016 te beëindigen. In 2014 ontving de SSPL nog € 1.499.

om de reserve voor een ander doel te mogen bestemmen.

In 2015 ontvangt de Stichting voor het laatste jaar een subsidie van € 750.

Appassionato

heeft

tegen

het

voorgenomen

besluit

–in

gemeenschap

door

het

organiseren

van

een

het

conceptprogramma- een zienswijze ingediend. Hierin vraagt het koor de
afwijzing om te zetten in een goedkeuring omdat het een belangrijk deel
van het eigen vermogen om wil zetten naar een bestemmingsreserve voor
het lustrum in 2016. Wij zien hierin geen reden om de aanvraag alsnog toe
te kennen. Ook met een algemene reserve van € 2.250 is Appassionato
goed in staat een eventueel tekort op te vangen.
Appassionato treedt als koor op in en om Leiderdorp, bij verschillende
verzorgingstehuizen, welzijnsorganisatie en in de Dorpskerk. Daarnaast
neemt het koor actief deel aan overige culturele activiteiten in onze
gemeente. Met zijn activiteiten draagt het koor bij aan het realiseren van
verschillende gemeentelijke doelen met name op het gebied van
zelfredzaamheid en participatie.

Leiderdorpse

OOGVERENIGING LEIDEN
Beleidsproduct 6262001
De Oogvereniging Leiden, voorheen de Nederlandse vereniging voor
blinden en slechtzienden (afdeling Leiden en omstreken), vraagt een
reguliere subsidie aan van tussen € 9,- en € 20,- per Leiderdorps lid voor
het jaar 2015. Wij wijzen de aanvraag af. De activiteiten van de Vereniging
komen niet in overwegende mate ten goede aan de gemeente en haar
burgers. De Oogvereniging Leiden bereikt een beperkt deel van de
doelgroep en richt geen specifieke activiteiten op Leiderdorp of haar
inwoners. De Oogvereniging is een vereniging voor blinden en
slechtzienden en heeft als doel de belangenbehartiging van de hele
doelgroep, maar met name de leden. De vereniging zet zich in voor de
leden door belangenbehartiging, ledenservice, activiteiten en voorlichting.
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In Leiderdorp zijn 18 personen lid van de Oogvereniging Leiden. De

gebarencursussen en worden contactavonden georganiseerd. Bij

vereniging organiseert sportieve, recreatieve en contactgerichte activiteiten

WEZODO is opgevraagd hoeveel Leiderdorpse inwoners in 2013 gebruik

voor haar leden. Het gaat hierbij om activiteiten zoals een museumbezoek,
een bomenwandeling of soosbijeenkomsten.

STICHTING WELZIJN & ZORG DOVEN ZUID-HOLLAND (WEZODO)
Beleidsproduct 6262001

hebben gemaakt van de activiteiten van WEZODO. Deze cijfers hebben
we niet ontvangen. Naast WEZODO zijn er andere ondersteunings- en
adviesmogelijkheden voor de doelgroep auditief beperkte zoals:
Dovenschap, NVVS, Stichting Plotsdoven, SBNDJ (Stichting Belangen

Stichting WEZODO vraagt voor 2015 een reguliere subsidie van € 250,-

Nederlandse Jonge Doven) en FODOK (Federatie Ouders van Dove

aan. De aanvraag wordt afgewezen. De activiteiten van de Stichting

Kinderen).

komen niet in overwegende mate ten goede aan de gemeente en haar
burgers.

COMMISSIE MOOI LEIDERDORP

Stichting WEZODO is een regionale stichting die zich ten doel heeft

Beleidsproduct 6263001

gesteld: “het bevorderen van de ontwikkelingen en activiteiten die het

De Commissie Mooi Leiderdorp heeft zichzelf begin 2014 opgeheven.

welzijn van auditief beperkten in al hun gradaties- zowel materieel als

STICHTING KINDERKOOR ALLES KIDS

immaterieel- raken, alsmede het bevorderen van de integratie van auditief

Beleidsproduct 6263010

beperkten in al hun gradaties in de horende maatschappij.” WEZODO

Kinderkoor Alles Kids heeft voor 2015 geen aanvraag ingediend.

organiseert met behulp van vrijwilligers activiteiten die toegankelijk zijn
voor auditief beperkte. Deze activiteiten zijn ook toegankelijk voor mensen
zonder auditieve beperkingen. De activiteiten hebben met name een
recreatief karakter. Op aanvraag wordt door WEZODO voorlichting
gegeven op scholen over het leven met een auditieve beperking. In 2013
heeft geen enkele Leiderdorpse school hier gebruik van gemaakt. Naast
de recreatieve activiteiten richt WEZODO zich ook op educatie en
voorlichting. Zo biedt WEZODO de mogelijkheid tot het volgen van
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