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De huisvestingssubsidie is een subsidie die per (boek)jaar of voor een
bepaald aantal boekjaren voor een periode van maximaal vier jaar wordt

INLEIDING SUBSIDIEAANVRAGEN 2016

verstrekt

Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. Het omvat de beoordeling van de
aanvragen van de organisaties die niet productgesubsidieerd worden.
Over de aanvragen van de drie productgesubsidieerde organisaties,
worden afzonderlijke besluiten genomen. Het programma past binnen het
door de raad vastgestelde subsidieplafond voor 2016.

(ASV) van kracht. De belangrijkste reden voor een nieuwe verordening
was de wijziging van de algemene maatschappelijke doelen. De
gemeenteraad heeft deze niet alleen gewijzigd, maar ook buiten de nieuwe
ASV gehouden. En de raad heeft artikel 18 over reservevorming uit de
ASV geschrapt. Het college heeft om grip te kunnen houden op de
eigen

vermogen

door

van

de

dekking

van

noodzakelijke

huisvestingskosten (huur, exploitatie). Bij het bepalen van de plafonds voor
2016 is besloten de huisvestingssubsidies met 1% te indexeren. Ten
aanzien

van

de

huisvestingssubsidies

heeft

de

coalitie

in

het

coalitieakkoord 2014-2018 opgenomen dat zij op zorgvuldige wijze het
principe wil loslaten dat de gemeente voor 100% de huisvestingskosten
daadwerkelijk moet bijdragen aan de door de raad gestelde doelen. Het is

Sinds 1 januari 2014 is er een nieuwe Algemene Subsidieverordening

van

behoeve

voor organisaties subsidieert. De reden hiervoor is dat een subsidie

DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

vorming

ten

gesubsidieerde

organisaties,

beleidsregels hierover opgesteld.
De algemene maatschappelijke doelen en de beleidsregels eigen
vermogen zijn als bijlage bij dit programma toegevoegd.

SUBSIDIEVORMEN
Net als in het programma van 2015 wordt binnen het programma
huisvestingssubsidie en reguliere subsidie verstrekt.

de vraag of dit bij de subsidiëring van huisvesting altijd het geval is.
Op basis van de ‘(her)huisvestingsplicht’ en daaruit voortvloeiende
afspraken is er regelmatig sprake van 100% huisvestingssubsidie,
afspraken over compensatie van erfpacht en compensatie van de huur met
een beheersvergoeding. De subsidie of compensatie heeft in enkele
gevallen geen directe relatie met de activiteiten en prestaties die de
organisaties leveren. Dit past niet in het subsidiebeleid. Daarom is de
relatie huisvestingssubsidie-activiteiten onderwerp van gesprek met de
subsidieontvangers die een 100% huisvestingssubsidie en daarnaast geen
of slechts een hele geringe reguliere subsidie ontvangen. De inzet van dit
gesprek was een korting op huisvestingssubsidies voor de Sterrentuin van
15% in 2016. In dit programma zijn de resultaten hiervan te zien. Het leidt
niet alleen tot efficiëntere inzet van subsidie, maar zal naar verwachting
ook leiden tot verbetering van de exploitatie van in eerste instantie de
Sterrentuin.

mogelijk) een bijdrage dient te leveren. Ze zijn onder drie thema’s gevat en
De reguliere subsidie is bedoeld om een bepaalde instelling aan te

uitgesplitst in 20 subdoelen.

moedigen en structureel te ondersteunen. Deze subsidie wordt per
1. Sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk

(boek)jaar of voor een bepaald aantal boekjaren voor een periode van
maximaal vier jaar verstrekt. De meeste subsidies uit het programma

a.

vallen onder deze subsidievorm.

tussen organisaties en actieve bew oners in Leiderdorp;
b.

Over de productsubsidies wordt apart van het subsidieprogramma
besloten. Deze subsidies worden voor een periode van maximaal vier

Het versterken van sociale samenhang en bevorderen van samenw erking

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

c.

Bieden van voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding;

Voor deze subsidies die aan de drie professionele welzijnsorganisaties

d.

Vermindering van eenzaamheid;

Pluspunt, BplusC, Sociaal Cultureel werk worden verstrekt, heeft de

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.

jaren verstrekt op basis van specifieke producten, diensten of prestaties.

gemeenteraad separaat een subsidieplafond bepaald.

Eenmalige subsidieaanvragen vallen niet binnen het programma. Wel valt
2. Zelfredzaamheid en participatie

het budget hiervoor onder het subsidieplafond voor het programma. Dit
geldt ook voor de (eenmalige) subsidies sporten en bewegen, waarvoor

a.

tot en met 2017 jaarlijks € 30.000 beschikbaar is. Voor de aanvragen bij dit
fonds zijn beleidsregels opgesteld. ook deze zijn bij het programma
gevoegd en op de gemeentelijke website terug te vinden.

SUBSIDIEDOELEN

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.

c.

Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel
erfgoed;

Met het vaststellen van de ASV 2014 heeft de raad ook nieuwe algemene
maatschappelijke doelen vastgesteld. In artikel 2.2 van de ASV wordt
verwezen naar deze doelen waaraan de te verstrekken subsidie (zoveel

d.

Het bevorderen van deelname aan het vrije verkeer van inf ormatie, door
het realiseren van het gebruik van een gevarieerd aanbod van
informatiedragers via uitlening en raadpleging;

e.

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

SUBSIDIEPLAFOND
De gemeenteraad heeft bij het vaststellen van de begroting 2015 op 7

f.

Het stimuleren van kleinschalige culturele activit eiten;

november 2015 ook het plafond voor de reguliere en productsubsidies

g.

Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het

voor 2016 vastgesteld. Dat gaat uit van de nullijn ten opzichte van 2015

zelfstandig functioneren;

voor de reguliere subsidies, het Incidentenfonds en het Fonds Sporten en

h.

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

Bewegen. De huisvestingssubsidies worden met 1% geïndexeerd. Ten
aanzien van de productsubsidies is afgesproken dat deze worden
geïndexeerd met het indexeringscijfer van de begroting dat voor 2016

i.

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

j.

Ondersteunen en verbeteren van informatievoorziening en
deskundigheidsbevordering van mantelzorgers en vrijw illigers.

(uitgavenkant) 0% is.

SUBSIDIEVASTSTELLING
Subsidies voor 2016 worden dit jaar verleend en na afloop van het

3. Optimale gezondheid
a.

b.

Kinderen en jongeren en hun opvoeders w eerbaarder maken tegen

subsidiejaar (in 2017) vastgesteld. In de AVS 2014 is geregeld dat alle
subsidies onder de € 5.000,- direct kunnen worden vastgesteld. Dit hoeft

schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en beter leren

dus niet meer achteraf te gebeuren. Dit scheelt veel administratief werk.

omgaan met deze verleidingen;

Natuurlijk moet de subsidie alleen worden gebruikt waarvoor zij is

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

verstrekt. Het college kan anders achteraf alsnog over gaan tot het
bijstellen van het verstrekte bedrag en een deel van de verleende subsidie
terugvorderen. Ook een te groot eigen vermogen (algemene reserve) kan

c.

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.

leiden tot een lagere vaststelling. In de beleidsregels eigen vermogen zijn
de richtlijnen en afspraken over de vorming van eigen vermogen
vastgelegd.
De beoordelingen hieronder zijn naar de drie hoofddoelstellingen
ingedeeld. Het spreekt voor zich dat bijna alle organisaties activiteiten

organiseren die ook bij andere doelstellingen in te delen zijn.

met de afspraken uit het coalitieakkoord en het uitgangspunt om meer
activiteitengericht te gaan subsidiëren. De activiteiten in de Speelkamer
dragen bij aan de algemene maatschappelijke doelen die in 2014 door de
gemeenteraad zijn vastgesteld. Voor 2016 ontvangt de Stichting

1) SOCIALE SAMENHANG EN LEEFBAARHEID IN DE WIJK

Kinderkring

een

reguliere

subsidie

van

€ 10.000

en

een

ORANJEVERENIGING LEIDERDORP

huisvestingssubsidie van € 2.388 voor de huur van de Speelkamer en de

De Oranjevereniging heeft voor het subsidieprogramma een aanvraag

kantoorruimte in De Sterrentuin. Verruiming van de openstelling van de

ingediend voor een reguliere subsidie van € 9.018,-, gelijk aan het

Speelkamer, zo de Kinderkring wenst, wordt niet gesubsidieerd en kan dus

subsidiebedrag dat de vereniging de afgelopen jaren ontving. Het college

alleen als zij met extra openstelling van ’t Winkeltje de inkomsten weet te

kent de reguliere subsidie toe. De Oranjevereniging verdeelt de subsidie

verhogen..

over

drie

onderdelen:

4

mei

herdenkingsbijeenkomst

€

2.050,-;
De

Daarnaast stelt de Kinderkring voor om de huur van ’t Winkeltje zelf te

Oranjevereniging richt zich op diverse publieksactiviteiten waar veel

betalen, omdat het college niet langer de huur hiervan wil subsidiëren

inwoners van Leiderdorp en naastgelegen gemeenten naar toe gaan. Met

omdat de activiteiten die hier plaats vinden niet bijdragen aan de algemene

deze activiteiten draagt de Oranjevereniging bij aan het versterken van de

maatschappelijke doelen. Door uitbreiding van de openingstijden van ’t

sociale samenhang en leefbaarheid in Leiderdorp. De reserve van de

Winkeltje kan de Kinderkring € 10.000 aan huur zelf bijdragen. Als er met

Oranjevereniging, met drie voorzieningen voor activiteiten, tenten en

deze aanpassing van de verhuurstructuur nog ruimte zit tussen de

materiaal, is eind 2014 € 12.129,-. De vervanging van podiumdelen

huursom en wat de Kinderkring zelf kan bijdragen, vraagt de Kinderkring

(voorziening € 8.000,-) is nodig, maar nog uitgesteld. De stand van de

dit “gat tussen de daadwerkelijke kosten en de € 10.000,- (…) in de vorm

reserve heeft geen invloed op de subsidie.

van subsidie weg te cijferen”. ’t Winkeltje draagt met het grote aantal

verzetseducatie

€

2.574,-;

overige

activiteiten

€

4.394,-.

bezoekers, zo betoogt de Kinderkring, bij aan de reuring in de Sterrentuin.

STICHTING DE KINDERKRING
Stichting de Kinderkring vraagt een subsidie aan voor dekking van de
kosten van de activiteiten in de speelkamer, voor (het instandhouden van)
de Stichting en de ruimten die daarvoor nodig zijn. De aanvraag is in lijn

Deze wordt groter als zij de openstelling van zowel ’t Winkeltje als de
Speelkamer met een ochtend verruimen.
Door vanaf 2016 in doelgroephuur in plaats van kostendekkende te gaan
rekenen en met netto verhuurbaar vloeroppervlak (nvvo) in plaats van
bruto vloeroppervlak (BVO), kan Stichting de Kinderkring de huur van ’t

Winkeltje -€ 6.781,50- en zelfs een deel van de huur van de Speelkamer

STICHTING VAKANTIEPAS

zelf opbrengen. Het verschil met wat de Kinderkring zou kunnen

Stichting VakantiePas heeft een subsidie aangevraagd van € 4.960 ,-. De

opbrengen, is op de huisvestingssubsidie van de Speelkamer in mindering

Stichting ontvangt voor 2016 een subsidie van € 4.960 ,-.

gebracht.

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

STICHTING GILDE SAMENSPRAAK

aantal activiteiten te (kunnen) laten ondernemen. Deze activiteiten

Stichting Gilde Samenspraak vraagt, net als voorgaande jaren, een

bevinden zich op het terrein van kunst en cultuur, recreatie, sport en

subsidie van € 1.600,- voor het realiseren van verbindingen tussen

natuur- en milieueducatie. Alle kinderen die in Leiderdorp op een school

Nederlands- en anderstaligen onder de noemer ‘taalmaatjes’.

Gilde

voor primair onderwijs zitten ontvangen een VakantiePas. Dit zijn

Samenspraak doet dat ook voor de gemeenten Leiden en Voorschoten.

ongeveer 3100 kinderen (inventarisatie schooljaar 2014-2015 / peildatum

Het college kent een reguliere subsidie van € 1.600,- toe, conform de

mei 2015).

aanvraag. De Stichting Gilde SamenSpraak levert een bijdrage aan het
bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van het

De VakantiePas voldoet aan alle gemeentelijke doelstellingen. Daarnaast

zelfstandig functioneren. Gilde SamenSpraak is een vrijwilligersorganisatie

werkt deze organisatie samen met 76 organisaties, waarvan een aantal uit

die zich ten doel stelt ontmoetingen te realiseren tussen anderstalige en

Leiderdorp (onder andere de bibliotheek, het zwembad, SCw.) Om zicht te

Nederlandstalige inwoners. Het aantal koppelingen stijgt nog steeds; sinds

krijgen op het gebruik en de tevredenheid van de VakantiePas verzamelt

2006 zijn er 1039 koppelingen gelegd tussen 1048 anderstaligen en 550

de Stichting gegevens van zowel de aanbieders als de gebruikers. In 2014

vrijwilligers. In 2013 was het grootste aantal koppelingen sinds de

hebben 5.572 kinderen uit Leiden & Regio gebruik gemaakt van de

oprichting (154). Dit jaar wordt er ingezet op meer dan 200 koppelingen.

VakantiePas. Specifieke gegevens over het gebruik van de Pas door

Het zorgt ervoor dat een anderstalige gedurende één jaar met een

Leiderdorpse kinderen hebben we niet. Het gemiddeld aantal bezoeken

(Nederlandse) vrijwilliger, in een ongedwongen sfeer, de Nederlandse taal

per

oefent.

waarderingscijfer van de kinderen is een 9,3.

gebruikte

VakantiePas

is

4,6

(in

2014).

Het

gemiddelde

Stichting VakantiePas heeft een egalisatiereserve van € 43.814 (peildatum
31-12-2014). 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-

2014 uit meer dan 17 gemeenten, die alle naar rato een deel aan de

inkomsten) minimaal een half jaar de kosten en verplichtingen te kunnen

kosten bijdragen. Overige inkomsten ontvangt de Rechtswinkel van

financieren. Het bestuur van de VakantiePas heeft de hoogte van de

sponsoren.

egalisatiereserve gemaximeerd tot 50% van de jaaromzet. De jaaromzet

medewerkers. Deze vrijwillige inzet voor de samenleving kan worden

bedroeg € 144.121 in 2014.

omschreven als maatschappelijk betrokken ondernemen. De sociale

De

stichting

heeft

zo’n

honderd

juridische

vrijwillige

dienstverlening van De Leidse Rechtswinkel stimuleert de zelfredzaamheid
en draagt daarmee bij aan de welzijnsvisie van de gemeente.

2) ZELFREDZAAMHEID EN PARTICIPATIE
STICHTING JURIDISCH ADVIESBUREAU ‘DE LEIDSE RECHTSWINKEL’
De Rechtswinkel vraagt voor 2016 een bedrag van € 3.921,97. Dit is

STICHTING LEIDERDORPS MUSEUM

gebaseerd op het aantal hulpvragen dat De Rechtswinkel uit Leiderdorp

Het Leiderdorps Museum vraagt voor het jaar 2016 een subsidie aan van

ontvangt. Het college kent de Leidse Rechtswinkel voor 2016 een bedrag

€ 41.775,- ter dekking van de huisvestingkosten en een reguliere subsidie

van € 3.450,- toe. Dit is gelijk aan het toegekende bedrag voor 2015. De

van € 1.881,- onder meer voor het inrichten van tentoonstellingen en

subsidie kan niet worden verhoogd, omdat we voor reguliere subsidies de

deskundigheidsbevordering. Dit is gelijk aan de aanvragen van de

nullijn hanteren.

afgelopen jaren. De huurkosten voor het Leiderdorps Museum bedragen
aan

met de nieuwe huurtarieven € 17.510,90. Het Leiderdorps Museum stelt

minvermogenden en minder daadkrachtigen. Het is duidelijk dat de Leidse

tentoonstellingen samen over Leiderdorp en omgeving, toen en nu. Het

Rechtswinkel daarmee in een behoefte voorziet.

draagt daarmee bij aan de algemene maatschappelijke doelstellingen. Het

De

Leidse

Rechtswinkel

verleent

juridische

hulpverlening

Leiderdorps Museum neemt met andere (Sterrentuin) organisaties deel
Als een van de grootste rechtswinkels van Nederland biedt de stichting

aan diverse culturele activiteiten.

kosteloos snelle en persoonlijke juridische dienstverlening aan meer dan

Voorgesteld wordt het museum een huisvestingssubsidie te verlenen van

3000 cliënten per jaar. De rechtswinkel adviseert over Personen- en

€ 14.884,27, een reguliere subsidie van € 1.881 en een aanvullende

Familierecht, Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Belastingrecht, Strafrecht

activiteitensubsidie

en Burgerlijk Procesrecht, Immigratierecht en Wonen en Overheid. De

huisvestingssubsidie gerealiseerd van 15% en wordt het Museum in staat

afgelopen drie jaar heeft de Rechtswinkel gemiddeld 182 cliënten uit

gesteld deze met eigen inkomsten aan te vullen.

Leiderdorp bijgestaan. In totaal bediende de Rechtswinkel 3117 cliënten in

van

€ 2.627.

Hiermee

is

een

korting

op

de

Het Museum heeft op verzoek van de gemeente een aanvulling op de
aanvraag gemaakt waarin het uiteen zet welke activiteiten het ontplooit

STICHTING SCOUTING LEIDERDORP

naast het tentoonstellen en beheren van de collectie en welke inkomsten

Voor het organiseren van activiteiten op recreatief, sportief en educatief

het daarmee genereert. Naast de huursubsidie ontvangt het Museum

gebied die bijdragen aan de bevordering van het vrijetijdsaanbod voor

gemiddeld ongeveer € 7.000 aan inkomsten, waarvan de entreegelden

kinderen in de leeftijd 4 tot 18 jaar, de participatie van jeugdigen in

een gering deel vormen. De overige inkomsten komen van donaties,

teamverband vraagt de Stichting Scouting een subsidie aan van € 5.138,-.

sponsoring, eigen publicaties en publicaties van derden en bijvoorbeeld

Scouting ontvangt voor 2016 een reguliere subsidie van € 5.138. Met de

het geven van lezingen. Tegenover de vrijwillige inzet van de

activiteiten wordt een bijdrage geleverd aan de vorming van de

medewerkers van het Museum, voor onder andere educatieve activiteiten

persoonlijkheid van kinderen. Niet de individuele prestatie staat centraal,

aan schooljeugd, staan geen inkomsten.

maar het gezamenlijk maken, ontdekken en ondernemen. De leiding zorgt

In de aanvulling schrijft het Museum dat mogelijkheden om de inkomsten

daarbij voor de versterking van een goede pedagogische omgeving. De

te verbeteren, kunnen liggen in het schrappen van het entree geld. Dit

Stichting telt circa 200 jeugdleden en meer dan 60 kaderleden en

klinkt tegenstrijdig maar het bestuur hoopt hierdoor meer bezoekers te

vrijwilligers.

trekken, zeker uit de groep bezoekers die de bibliotheek bezoeken. Op

Daarnaast vraagt Stichting Scouting Leiderdorp om een subsidie van

deze wijze kan het museum bijdragen aan “meer reuring in de tuin” en

€ 8.149 ter compensatie van de erfpacht. De gemeente is met de Scouting

hopen op een positief effect op de verkopen van publicaties. Daarnaast

in gesprek over de afbouw van subsidie voor erfpacht. Voor 2016 wordt

gaat het museum proberen meer bedrijven uit Leiderdorp te interesseren

een huisvestingssubsidie voor erfpachtkosten toegekend van € 8.149,-.

voor een bezoek aan het museum met daarbij een lezing verzorgd door
het museum; een lokaal bedrijfsuitje. Hiervoor kan het een bijdrage
vragen.
Tot nu toe zijn de (eigen) inkomsten

gelijk aan de uitgaven die het

Museum maakt om de activiteiten te kunnen verrichten. Hiermee leveren
de 30 vrijwilligers van het Museum een bijdrage aan het bereiken van de
maatschappelijke doelen.

THEATER TOVERLEI
Theater Toverlei vraagt voor het jaar 2016 een huisvestingsubsidie van
€ 51.000,- aan. Dat betreft een 100% dekking van de verwachte
huurkosten in De Sterrentuin. Het college heeft de huurkosten voor 2016
bepaald op € 19.624. Het past hierop een korting van 15% toe en verleent
Toverlei een subsidie van € 16.680,40. Het college heeft reeds bij de
vaststelling van subsidieprogramma 2015 aangegeven de 100%

huisvestingsubsidiedekking te willen loslaten en moedigde daarbij de
vereniging aan om hiertoe alternatieven te zoeken. Hier is begin 2015 met

THEATERPLAATS

Toverlei bestuurlijk over gesproken, waarbij Toverlei aangaf een

Theaterplaats vraagt, net als voorgaande jaren, een subsidie aan ter

activiteitengerichte subsidieaanvraag te kunnen doen.

hoogte van € 4.710,- om hun activiteiten te bekostigen. Het college kent

Toverlei heeft als aanvulling op de aanvraag in de zienswijzeperiode een

Theaterplaats een reguliere subsidie toe van € 4.710,-. Theaterplaats,

eerste opzet richting activiteitengericht subsidiëren gemaakt door voor de

voorheen JeugdTheaterHuisLeiderdorp, biedt theaterlessen aan kinderen

activiteiten 2016 een begroting te maken (kosten en opbrengsten). De

en jongeren in de leeftijd van 3 tot 18 jaar in de theaterruimte van de

begroting is gebaseerd op een gemiddelde uit het verleden, maar is nog

Willem de Zwijgerschool. De activiteiten zijn wekelijkse lessen, workshops

exclusief huurkosten. Deze eerste opzet is een stap in de richting van

en voorstellingen. Met deze activiteiten stimuleert Theaterplaats een

activiteitengericht subsidiëren. Voor het subsidiejaar 2017 zullen we hier

zinvolle vrijetijdsbesteding voor zijn doelgroep. Het bevordert daarmee ook

met Toverlei de benodigde vervolgstappen in zetten.

de actieve deelname aan cultuur. Theaterplaats werkt met diverse (lokale)

In de voorbereiding op dit programma is verschillende malen met Toverlei

organisaties samen en zorgt zo voor een versterking van het culturele

gesproken, waarbij de toneelvereniging heeft aangegeven mogelijkheden

leven in onze gemeente.

te zien voor het verhogen van de inkomsten om de korting op de huur op
te vangen.
Theater Toverlei heeft 30 leden, doet minimaal 3 voorstellingen per jaar en
geeft via Toverkids toneellessen aan kinderen. Daarnaast onderneemt
Toverlei activiteiten om het Theater vaker te bezetten, ook door andere
organisaties. Toverlei geeft in de aanvraag aan dat zij overige inkomsten
gebruiken voor hun theaterproducties. Het theater is op 174 dagdelen per
jaar bezet voor de activiteiten. De aangevraagde subsidie betreft 70% van
de totale begroting.

MILIEU EDUCATIEF CENTRUM
Omdat het MEC vanaf 2016 op een andere wijze bekostigd gaat worden
dan via het subsidieprogramma, heeft de Stichting geen subsidieaanvraag
ingediend.

STICHTING SCHOOLTUINEN
Stichting Schooltuinen de Sterrekers heeft een subsidie aangevraagd van
€10.200,- De stichting ontvangt voor 2016 de gevraagde subsidie.
De subsidie is bedoeld om alle leerlingen uit groep 6 van de Leiderdorpse
basisscholen

natuureducatie

aan

te

bieden

door

middel

van

schooltuinieren. Hiermee draagt de subsidie bij aan het realiseren van de

algemene maatschappelijke doelen, met name het bevorderen van cultuur-

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

en

en

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

natuuractiviteiten. Met de subsidie kunnen de kosten worden gedekt voor

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

materialen, verzekeringen, zaden en grond en onkosten voor vrijwilligers.

fanfare op deze wijze voor de komende drie jaar tegemoet.

natuur

educatie

en

de

deelname

aan

culturele,

milieu

Over de aanvraag voor een eenmalige subsidie van voor extra activiteiten

DRUMFANFARE TAMARCO

in het jubileumjaar waarvoor Tamarco een dekkingsplan heeft ingediend,

Drumfanfare Tamarco heeft in het subsidieprogramma 2015 voor de

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

periode 2015-2017 voor 3 jaar een subsidie toegekend gekregen van

binnen het subsidieprogramma.

€ 2.500,-. Voor 2016 verleent het college deze subsidie voor de tweede

LEIDERDORPSE VOLKSUNIVERSITEIT

maal.

De Leiderdorpse Volksuniversiteit vraagt een huisvestingsubsidie aan van
De reden om Tamarco de gevraagde subsidie te geven is, omdat de

€ 23.280,- voor de ruimten die gehuurd worden in de Sterrentuin. Het

drumfanfare zich met haar activiteiten inzet voor de realisatie van

college kent de LVU een huisvestingsubsidie toe van € 18.373,69 waarbij

verschillende algemene maatschappelijke doelen op het gebied van

een korting van 15% toegepast is op de onder andere op verzoek van de

sociale samenhang en leefbaarheid in de wijk en zelfredzaamheid en

LVU aangepaste huurtarieven, waarmee de huur van ruimtes in de

participatie. Haar jaarverslag toont aan dat zij hierbij samenwerkt met een

Sterrentuin voor 85% is gesubsidieerd.

aantal Leiderdorpse organisaties en ook met andersoortige activiteiten
(klaverjassen) een bijdrage levert. De inzet van Tamarco is onverminderd

De LVU geeft in haar aanvraag aan voor de korting die het college op de

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

huisvestingsubsidies heeft aangekondigd, voornemens te zijn een

jarig jubileumjaar 2015 wil organiseren als zij de begroting daarvoor rond

activiteitensubsidie aan te vragen. De wijze waarop het college voor 2016

krijgt.

omgaat met de subsidieaanvragen van de organisaties als de LVU,

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

waarvan de huisvestingslasten in de Sterrentuin voor 100% gesubsidieerd

Hiermee

worden, is begin 2015 met deze organisatie(s) besproken. De LVU vraagt

weet

de

fanfare

de

voorzieningen

(onderhoud,

CV,

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

voor

2016

geen

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

huisvestingssubsidie

activiteitensubsidie,
aan.

In

de

aanvraag

maar

wederom

vermeldt

zij

dat

een
de

huisvestingssubsidie feitelijk zijn grondslag vindt in regelingen die zijn

door anderen kan worden verhuurd. Vanwege de jarenlange huurrelatie

getroffen tussen gemeente en LVU bij verhuizingen van de LVU , thans in

met

de Sterrentuin. In een zienswijze op het conceptsubsidieprogramma geeft

voorkeurshuurder. In de huurovereenkomsten die vanwege de veranderde

de LVU ten aanzien van het activiteitengericht subsidiëren aan dat er

systematiek worden bijgesteld, zullen voor de cursuslokalen die de LVU

overleg nodig is tussen de gemeente en de LVU over wat subsidiabel

huurt dezelfde huur- en opzegtermijnen gelden als voor ‘permanente’

geacht mag worden en welke prestaties de LVU in redelijkheid geacht mag

huurders als BplusC en het Leiderdorps Museum.

de

gemeente

beschouwt

het

college

de

LVU

wel

als

worden te realiseren. “Een huisvestingssubsidie is in beginsel van een
heel andere orde dan een activiteitensubsidie. Om die reden is niet alleen

Het aantal cursussen dat in het cursusjaar 2014-2015 werd aangeboden is

overleg nodig, maar ook een wederzijds afgesproken invoeringstraject.”

gestegen naar 155 (was 122) en ook het aantal cursussen dat
daadwerkelijk doorging is gestegen; van 85 naar 94. De LVU had in het

In haar zienswijze reageert de LVU ook op het wijzigen van de

cursusjaar 2014-2015 748 inschrijvingen, waarvan 561 uit Leiderdorp. Het

huursystematiek en –tarieven. De LVU profiteert aanzienlijk minder van de

gemiddeld aantal deelnemers per cursus komt daarmee op 8.

gewijzigde tarieven dan de andere Sterrentuin-gebruikers en zij gaat meer

Het college bewondert de inzet van de vrijwilligers van de LVU en de

betalen voor minder ruimte en verminderde beschikbaarheid. Hierin zien

gedrevenheid om in principe alle volwassenen, maar in praktijk ouderen

wij geen reden om op het tegenvoorstel van de LVU in te gaan. Drie

(gemiddeld 62,5 met een piek van 65-jarigen) een veelzijdig cursus- en

cursuslokalen permanent beschikbaar stellen aan de Volksuniversiteit

workshopaanbod te doen om levenslang te kunnen leren.

betekent loslaten van de koppeling tussen de activiteiten en de ruimte die

cursussen, workshops, lezingen en activiteiten die de LVU samen met

daarvoor nodig is. En het zorgt ervoor dat er nog minder ruimte voor

anderen organiseert, levert de Volksuniversiteit een bijdrage aan de

verhuur beschikbaar is/blijft. Daarbij hebben we op verzoek van onder

algemene maatschappelijke doelen, met name op het vlak van sociale

andere de LVU de verhuursystematiek en –tarieven aangepast en krijgt de

samenhang en zelfredzaamheid.

LVU net als de andere huurders 85% van de huur die in rekening wordt

De LVU geeft aan dat het wegens gebrek aan belangstelling moeten

gebracht gesubsidieerd. Ook heeft de LVU bezwaar tegen het feit dat zij

afgelasten van een substantieel deel van de cursussen haar aandacht

als incidentele huurder wordt aangemerkt terwijl zij al jaren –structureel-

heeft. Haar inspanningen zijn erop gericht om zoveel mogelijk deelnemers

een aantal dagdelen per week van cursusruimten in de Sterrentuin gebruik

naar zoveel mogelijk cursussen te krijgen. Daarnaast zal zij nieuwe

maakt. Incidenteel betekent echter niet meer dan dat de LVU

netwerken moeten ontwikkelen waarin zij als cursusaanbieder en –

cursusruimten huurt die anders dan andere ruimten in de Sterrentuin ook

organisator nieuwe inkomsten kan genereren.

Met de

kent de subsidie toe.
Met de diverse kooroptredens draagt COV Excelsior bij aan het

JESPA

bevorderen van (deelname aan) culturele activiteiten. Het aantal leden

Voor 2016 vraagt Jespa € 4.000 aan, gelijk aan het bedrag zoals

staat op 66 en laat de laatste jaren nauwelijks schommelingen zien. De

toegekend voor 2015. Het college verleent deze subsidie. De activiteiten

subsidie is bedoeld om een deel van de concertkosten te kunnen dekken.

van Jespa dragen in onze ogen bij aan het bevorderen van de deelname

In oktober 2016 geeft Excelsior een avondvullend concert ter viering van

aan vrijetijdsbesteding op het gebied van bewegen. Jespa organiseert

het 120-jarig bestaan.

sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of

De jaarrekening 2014 laat zien dat COV Excelsior een algemene reserve

lichamelijke beperking. Naast sport- en beweging organiseert Jespa

heeft van zo’n 10% van de totale begroting. Daarnaast heeft de vereniging

activiteiten als een filmochtend, nieuwjaarsreceptie, playbackavond en een

twee bestemmingsreserves voor een piano en een koorreis die begin 2015

sinterklaasfeest. Het doel van de activiteiten is het versterken van de

plaats heeft gevonden.

sociale cohesie en het bevorderen van de integratie van mensen met een
beperking in de samenleving. Ter ondersteuning van integratie wordt

LEIDERDORPS KAMERKOOR

samengewerkt met sportverenigingen als Alecto en Velocitas. In het

Het Leiderdorps Kamerkoor vraagt net als voorgaande jaren een subsidie

subsidieprogramma 2015 is opgenomen dat het college het gesprek met

van € 1.000,- voor 2016. Het college kent het Leiderdorps Kamerkoor een

Jespa aan wil gaan over het eigen doel -integratie- en over het bijdragen

reguliere subsidie van € 1.000,- toe, waarbij zij opmerkt dat de huidige

aan de gemeentelijke doelen bij een afnemend aantal activiteiten.

reserve naar inzicht van het college voldoende voeding biedt voor het

Daarnaast is de mogelijkheid tot deelname aan soortgelijke activiteiten bij

opvangen van eventuele tekorten.

andere Leiderdorpse organisaties een ander onderwerp dat het college wil

Het kamerkoor geeft diverse optredens in heel het land en minimaal 1x per

agenderen. Wij zijn van mening dat juist het meedoen met activiteiten van

jaar in Leiderdorp en draagt bij aan het bevorderen van culturele

andere dan sportorganisaties, integratie bevordert. Het gesprek zal alsnog

activiteiten. Voor een deel van de optredens ontvangt het koor inkomsten.

plaatsvinden, maar heeft geen invloed op de subsidie voor 2016.

De subsidie is een kleine 5% van het totaal aan begrote inkomsten over
het jaar 2016. Het koor heeft de eigen reserves versterkt de afgelopen 2

CHRISTELIJKE ORATORIUMVERENIGING EXCELSIOR
Excelsior vraagt voor 2016 een reguliere subsidie van € 1.000. Het college

jaar, zij vindt deze nu minder zorgelijk. Naast het eigen vermogen heeft het

Leiderdorps Kamerkoor een reservering voor de Mozart/Haydn concerten

speciaal onderwijs, participeert in verschillende overleggen en lokale

opgenomen, die zij nog in 2015 geeft. Het college gaat daarmee akkoord.

projecten en onderhoudt een netwerk. Daarnaast heeft het bureau een
signalerende functie en leidt het toe naar zorg. Halt vervult via de

GEMENGD KOOR APPASSIONATO

uitvoering van deze activiteiten gemeentelijke taken op het gebied van

Gemengd Koor Appassionato vraagt voor 2016 € 500 subsidie aan. Het

preventief jeugdbeleid. De activiteiten dragen bij aan het voorkomen en

college kent deze subsidie toe. Na de afwijzing van 2015 vanwege een te

bestrijden van jeugdcriminaliteit en overlast. De aanvraag van 2016 is een

hoge reserve, benadrukt Appassionato dat het koor minstens een eigen

voortzetting

vermogen van € 1000,- wil hanteren. De begroting laat een tekort zien

subsidieprogramma 2015 is besloten Halt subsidie te verlenen voor de

waarvoor een greep uit de reserve zal moeten worden gedaan.

maximale periode van 4 jaar.

van

de

activiteiten.

Met

vaststelling

van

het

Appassionato is een koor van en voor Leiderdorpers. De repetities houden
zij in basisschool ’t Bolwerk. In 2016 viert Appassionato het 15-jarig

In 2014 heeft het college vragen gesteld bij het resultaat van € 585.430,-

bestaan met onder andere een lustrumconcert. Appassionato treedt als

en de totale reserve van € 2.076.546,- zoals opgenomen in de

koor op in en om Leiderdorp, bij verschillende verzorgingstehuizen,

jaarrekening 2013. Deze reserve is ontstaan nadat begin 2013 de

welzijnsorganisatie en in de Dorpskerk. Daarnaast neemt het koor actief

zeventien Halt-organisaties tot één landelijke organisatie zijn gefuseerd.

deel aan overige culturele activiteiten in onze gemeente. Met zijn

Deze reserve bestaat uit een algemene reserve, een risicoreserve

activiteiten draagt het koor bij aan het realiseren van verschillende

repressie, een risicoreserve preventie en een reserve Innovatie en

gemeentelijke doelen met name op het gebied van zelfredzaamheid en

ontwikkeling. Het jaarverslag 2013 meldt dat een bestedingsplan voor de

participatie.

reserve Innovatie en ontwikkeling (bijna 1,5 miljoen) ter goedkeuring aan
de Raad van Toezicht wordt voorgelegd. De jaarrekening 2014 meldt dat

BUREAU HALT

dit plan in 2015 wordt opgesteld. Halt is gevraagd dit plan aan de

Bureau Halt vraagt € 9.630,- aan voor 2016. Dit is € 293,- minder dan

gemeente te sturen.

aangevraagd en toegekend voor 2015. Dit verschil ontstaat door het niet
meer los aanbieden van preventief informatiemateriaal met betrekking tot

INCIDENTENFONDS

vuurwerk. Met ingang van 2016 is dit gekoppeld aan de voorlichting voor

Sinds 2014 zijn het Incidentenfonds, het Stimuleringsfonds en het

het onderwijs. Halt verzorgt voorlichting voor primair, voortgezet en

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 .

3) OPTIMALE GEZONDHEID
FONDS SPORTEN EN BEWEGEN
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. Eind 2014
is hiervoor een beleidsregel opgesteld die bij dit programma is gevoegd.
Met eenmalige subsidies uit dit fonds willen wij verenigingen stimuleren
hun maatschappelijke rol uit te breiden en maatschappelijke doelen zoals
gezondheidsbevordering na te streven.

