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Inleiding 

Iedereen doet mee! Als gemeente Veere staan wij ervoor dat elke inwoner actief mee 

kan doen in de samenleving. Om mee te kunnen doen is het van belang je eigen 

mogelijkheden te kennen en de mogelijkheden die je omgeving te bieden heeft. Wanneer 

meedoen op eigen kracht en met behulp van je sociale netwerk niet lukt, kan de 

gemeente ondersteunen. Dit door met financiële middelen de eigen kracht van het 

sociale netwerk te stimuleren. Dit is de visie van het lokale sociale beleid van Veere. 

 

De gemeente ondersteunt onder andere door subsidie te geven aan verenigingen en 

organisaties die iets bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen van de gemeente. 

In deze subsidiewijzer vind je informatie over de beleidsdoelen en welke criteria er zijn 

om subsidie te krijgen. Het laatste hoofdstuk beschrijft hoe je subsidie kunt aanvragen.   

 

Deze subsidiewijzer is een beleidsregel voor de subsidiëring van lokaal sociaal beleid op 

basis van de Algemene Subsidieverordening Veere 2013. De subsidiewijzer is gebaseerd 

op de bestaande beleidskaders. Beleid wordt afgestemd op de vraag vanuit de 

samenleving en is daardoor voortdurend in ontwikkeling. Deze subsidiewijzer wordt dan 

ook jaarlijks geëvalueerd en wanneer nodig aangepast aan de nieuwe beleidslijnen van 

de gemeente Veere. Het jaarlijkse subsidieplafond wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad.  

 

Achtergrond subsidieprogramma’s  

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is de rode draad in het lokale sociale beleid van 

Veere, aangevuld met beleid op het gebied van sport, cultuur, volksgezondheid en 

sociale voorzieningen. Op basis hiervan zijn er twee subsidieprogramma’s. De tabel geeft 

de programma’s weer en de onderverdeling per programma.  

 
 ‘DE BASIS’ 

EIGEN KRACHT, SOCIALE NETWERKEN, 

MIDDENVELD 

 

 ‘EXTRA’ 

ALGEMENE / COLLECTIEVE VOORZIENINGEN  

 

Subsidieprogramma 1 

 

 Subsidieprogramma 2 

Het bevorderen van een sociale 

infrastructuur en ondersteuning van 

vrijwilligers 

 Preventie en ondersteuning bij 

participatie en zelfredzaamheid  

 
Verantwoordelijkheid en initiatief bij de 
burger, gemeente Veere ondersteunt sociale 
basisinfrastructuur en vrijwilligers mits 
noodzakelijk 

 Gemeente Veere ondersteunt de burger om eigen 
verantwoordelijkheid te nemen en zelfredzaam te 
blijven door samenhangend aanbod aan 
preventieve activiteiten 

   

jo
n
g
e
re

n
 1.1.1 sociale infrastructuur jongeren  2.1 opgroeien en opvoeden 

    

o
u
d
e
re

n
 1.1.2 sociale infrastructuur ouderen  2.2 preventieve ouderenzorg en welzijn 

    

a
lg

e
m

e
e
n
 1.1.3 sociale infrastructuur (algemeen)  2.3 volksgezondheid, welzijn en sport algemeen 

1.2 sociale infrastructuur specifieke 
voorzieningen (sport, kunst en cultuur) 

 

  2.4 specifieke doelgroepen 
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1.3 ondersteuning vrijwilligers   

  2.5 sociale voorzieningen 

Subsidieprogramma 1 

Bevorderen van een sociale infrastructuur 

en ondersteuning van vrijwilligers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Sociale infrastructuur: samenleving 

1.1.1 Sociale infrastructuur jongeren  

1.1.2 Sociale infrastructuur ouderen 

1.1.3 Sociale infrastructuur algemeen  

1.1.4 Leefbaarheid 

 

1.2 Sociale infrastructuur: specifieke voorzieningen 

1.2.1 Sportaccommodaties en speelruimte 

1.2.2 Kunst en cultuur 

1.2.3 Ontwikkelingssamenwerking 

1.2.4 Mediabeleid 

 

1.3 Ondersteuning van de sociale infrastructuur 

1.3.1 Vrijwilligersondersteuning 

Inwoners van Veere zijn zelf primair aan zet  

als het gaat om participatie in de samenleving, 

het bevorderen van de leefbaarheid en om 

elkaar te helpen waar nodig. De gemeente 

Veere ondersteunt alleen als dat noodzakelijk  

is en zorgt voor  

ondersteuning  

van vrijwilligers. 
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1. Bevorderen van sociale infrastructuur en ondersteuning van   
     vrijwilligers 

 
De sociale infrastructuur bestaat uit voorzieningen, diensten en organisaties die mogelijk 

maken dat mensen deelnemen aan sociale verbanden. Denk aan buurthuizen, 

verenigingen en sport- en speelfaciliteiten. Inwoners van Veere zijn zelf primair aan zet 

als het gaat om participatie in de samenleving, het bevorderen van leefbaarheid en om 

elkaar te helpen waar nodig. De gemeente Veere ondersteunt alleen als dat noodzakelijk 

is en zorgt voor ondersteuning van vrijwilligers. Eigen verantwoordelijkheid staat binnen 

dit programma centraal.  

 

1.1 Algemene uitgangspunten subsidies sociale infrastructuur 

samenleving: jongeren, ouderen en algemeen 

 

De belangrijkste spelers in dit subsidieprogramma zijn de inwoners van de gemeente 

Veere. In Veere zijn veel vrijwilligers actief om te zorgen dat het prettig wonen en leven 

is in de gemeente en dat er voldoende activiteiten zijn voor jong en oud. De gemeente 

Veere heeft daar veel waardering voor en wil de eigen initiatieven van inwoners steunen 

met waarderingssubsidies. Een waarderingssubsidie wordt beschikbaar gesteld voor een 

activiteit die een bijdrage levert aan de bevordering van de sociale infrastructuur en de 

leefbaarheid. Paragraaf 1.1 (1.1.1 t/m 1.1.3) is de enige paragraaf waaruit 

waarderingsubsidies beschikbaar gesteld worden. Vanuit andere paragrafen worden 

alleen budgetsubsidies beschikbaar gesteld.  

 

Soorten waarderingssubsidies 

Er zijn drie soorten waarderingssubsidies: 

 

1. Structurele waarderingssubsidie voor lokale verenigingen of stichtingen die 

activiteiten organiseren die voornamelijk gericht zijn op de eigen groep.  

 Indien 25 tot 50 leden bedraagt de waarderingssubsidie € 250 per jaar (subsidies 

lager dan dit bedrag worden i.v.m. de administratieve lasten niet verleend) 

 Indien 50 of meer leden bedraagt de waarderingssubsidie maximaal € 500 per 

jaar 

 

2. Structurele waarderingssubsidie voor lokale verenigingen of stichtingen die 

activiteiten organiseren die expliciet gericht zijn op het bevorderen van sociale 

samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen en de leefbaarheid in de Veerse 

samenleving of op kwetsbare groepen in de Veerse samenleving of in regionaal 

verband (bijvoorbeeld kwetsbare ouderen of jongeren, mindervaliden, minderheden, 

minima). De activiteiten zijn niet in hoofdzaak gericht op de eigen groep.  

 Indien minimaal 10 activiteiten per jaar worden georganiseerd met gemiddeld 

minimaal 10 deelnemers per keer of waarbij minimaal 100 unieke bezoekers in 

totaal bereikt worden, bedraagt de waarderingssubsidie maximaal € 1.000 per 

jaar. 

 Indien minimaal 25 activiteiten per jaar georganiseerd worden met gemiddeld 

minimaal 10 deelnemers per keer of waarbij minimaal 250 unieke bezoekers in 

totaal bereikt worden, bedraagt de subsidie maximaal € 2.500 per jaar. 

 

3. Incidentele waarderingssubsidie voor initiatieven die de sociale samenhang en/of 

leefbaarheid in de straat, wijk, het dorp of de gemeente bevorderen doordat 
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bewoners elkaar ontmoeten en beter leren kennen bij het organiseren en uitvoeren 

van het initiatief. Het initiatief bevordert bij voorkeur de samenwerking tussen 

verschillende kernen in de gemeente Veere. Het initiatief moet vrij toegankelijk zijn 

voor iedereen in de straat, buurt, dorp, gemeente, blijkend uit het karakter van de 

bijeenkomst en de manier van werven. 

 Indien er minimaal 25 en maximaal 100 deelnemers zijn, bedraagt de subsidie             

€ 250 (klein initiatief)  

 Indien er minimaal 101 en maximaal 250 deelnemers zijn, bedraagt de subsidie   

maximaal € 1.000 (middelgroot initiatief) 

 Indien er minimaal 251 deelnemers zijn die het initiatief ondersteunen, bedraagt 

de subsidie maximaal € 2.500 (groot initiatief) 

 

Voor jubileumactiviteiten geldt:  

 Op verzoek van een vereniging of stichting uit de gemeente Veere kan een 

subsidie van € 250 verleend worden voor een 25-jarig jubileum en bij een ieder 

volgend 25-jarig jubileum.  

 

Regels voor alle soorten waarderingssubsidies 

 Voor alle waarderingssubsidies gelden de voorwaarden uit de Algemene 

Subsidieverordening Veere 2013 en de criteria zoals genoemd bij 1.1.1 sociale 

infrastructuur jongeren, 1.1.2 sociale infrastructuur ouderen, 1.1.3 sociale 

infrastructuur algemeen en 1.1.4 leefbaarheid uit deze subsidiewijzer. 

 Voor het aanvragen van een waarderingssubsidie maak je gebruik van het 

aanvraagformulier zoals beschreven in hoofdstuk 3.  

 

Aanvullende regels voor structurele waarderingssubsidies 

Een structurele waarderingssubsidie kan voor vier jaar verleend worden. Als het een 

nieuwe aanvraag is, wordt deze eerst voor één jaar verleend. Als de activiteiten 

tussentijds beëindigd worden, wordt de subsidie ook tussentijds beëindigd.  

 

Aanvullende regels voor incidentele waarderingssubsidies 

Een incidentele subsidie kan alleen verleend worden aan een aanvrager die voor dezelfde 

activiteit niet al een andere subsidie van de gemeente Veere ontvangt.  
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1.1.1 Sociale infrastructuur jongeren 

Beleidskader: Kadernota WMO Walcheren 2013-2016 
 
Doelen:  

 Deelname van de jeugd aan de samenleving bevorderen en het creëren van een leefklimaat 
waarin ontwikkeling en opvoeding voor jongeren zo optimaal mogelijk is 

 Een ontmoetingsfunctie voor jongeren bestaat in iedere kern 
 Participatie door jeugdraad/jeugdforum met vertegenwoordigers uit alle kernen 

 

Een waarderingssubsidie op het gebied van sociale infrastructuur jongeren kan verleend 

worden aan:   

- (Jongeren)organisaties die activiteiten organiseren voor kinderen en jongeren in 

de gemeente Veere, die neutraal van karakter zijn en in principe voor iedereen 

toegankelijk zijn;  

- Bij de toekenning van subsidies wordt gekeken naar een evenwichtig aanbod per 

kern. 

1.1.2 Sociale infrastructuur ouderen 

Beleidskader: Nota ouderenbeleid gemeente Veere 2011-2015 en de kadernota Wmo Walcheren 
2013-2016  
 
Doelen:  
 Kwetsbare ouderen: ter ondersteuning van het doel dat inwoners langer zelfstandig blijven 

wonen, het bestaande aanbod vernieuwen en afstemmen op de behoefte van de doelgroep. 
 Vitale ouderen: creëren van samenhang in regulier (commercieel) aanbod. 
 Kwetsbare ouderen: optimalisering van een goede bereikbaarheid van voorzieningen met 

behulp van inzet van vrijwilligers. 
 Vitale ouderen: mogelijk maken dat sociale netwerken kunnen worden onderhouden. 
 Wmo: een op maatgericht, realistisch aanbod voor ontmoeting & ontplooiing 
 Eenzaamheid bij ouderen niet verder laten stijgen. 

  

Een waarderingssubsidie op het gebied van sociale infrastructuur ouderen kan verleend 

worden aan:   

- Organisaties die activiteiten organiseren voor senioren in de gemeente Veere, die 

neutraal van karakter zijn en voor iedereen toegankelijk;  

- Bij de toekenning van subsidies wordt gekeken naar een evenwichtig aanbod per 

kern. 

 

Sozen, koersbal, biljartclubs en beweeggroepen vallen onder de criteria voor een 

structurele waarderingssubsidie gericht op het bevorderen van sociale samenhang. 

Organisatoren van eenmalige activiteiten (zoals reizen en kerstactiviteiten) kunnen een 

incidentele subsidieaanvraag indienen. 

1.1.3 Sociale infrastructuur algemeen: (wijk- en dorps)verenigingen en 
stichtingen 

Beleidskader: kadernota Wmo Walcheren 2013-2016  
 
Doelen:  
 “Een op maatgericht, realistisch aanbod voor ontmoeting & ontplooiing”  

 

Waarderingssubsidie op het gebied van sociale infrastructuur algemeen kan verleend 

worden aan:  

- Organisaties die activiteiten organiseren voor inwoners van de gemeente Veere, 

die de sociale samenhang en leefbaarheid bevorderen, die neutraal van karakter 

zijn en voor iedereen toegankelijk;  
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- Bij de toekenning van subsidies wordt gekeken naar een evenwichtig aanbod per 

kern. 

 

1.1.4  Leefbaarheid  

 
Vanuit de gedachte “meer samenleving, minder overheid” heeft de gemeente Veere een 

reserve leefbaarheid in het leven geroepen. Deze reserve zal najaar 2016 worden 

geëvalueerd. In het verlengde van deze evaluatie zullen de criteria van de reserve 

leefbaarheid aan de Subsidiewijzer worden toegevoegd. 

1.2 Algemene uitgangspunten specifieke voorzieningen: 
sportaccommodaties, speelruimte, kunst & cultuur, 

ontwikkelingssamenwerking 

 

De gemeente Veere wil een aantal specifieke voorzieningen voor sport, speelruimte en 

kunst & cultuur in stand houden, omdat deze voorzieningen dusdanige kosten met zich 

mee brengen dat de gemeentelijke beleidsdoelen zonder een substantiële gemeentelijke 

subsidie niet worden behaald. Uit dit onderdeel kunnen alleen budgetsubsidies vanaf 

minimaal € 250,- beschikbaar gesteld worden. Budgetsubsidies moeten bijdragen aan de 

specifieke beleidsdoelen van de gemeente Veere (paragraaf 1.2 t/m 2.5). Voor een 

overzicht van de verschillende soorten budgetsubsidies wordt verwezen naar de 

Algemene Subsidieverordening Veere 2013.   

 

Voorzieningen die worden gefinancierd op basis van Gemeenschappelijke Regelingen 

vallen niet onder de beleidsregel lokaal sociaal beleid. Op het gebied van Cultuur gaat het 

om de Zeeuwse Muziekschool en Gemeenschappelijke regeling Zeeuws Archief. 

1.2.1 Sportaccommodaties en speelruimte 

  

Sportaccommodaties 
 
Beleidskader: Sportnota 2016-2019, Uitvoeringsprogramma sport 2016-2018, Privatiseringsbeleid.  
 
Doelen: Het privatiseringsbeleid is erop gericht om verenigingen en andere gebruikers zoals het 
onderwijs te faciliteren en inwoners betaalbaar van deze voorzieningen gebruik te laten maken. De 

gemeente Veere is van mening dat goede sportaccommodaties een voorwaarde zijn voor het 
kunnen uitoefenen van sport- en beweegactiviteiten.  

 

Geprivatiseerde (buitensport)verenigingen (tennis-, voetbal- en korfbalverenigingen) 

ontvangen een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de accommodatie op basis van 

het privatiseringsbeleid. De criteria hiervoor zijn:  

1. De sportaccommodatie staat op het grondgebied van de gemeente Veere.  

2. De sportvereniging is eigenaar van de betreffende sportaccommodatie. 

3. De regeling geldt alleen voor sportaccommodaties en dus niet voor kantines en 

clubhuizen. 

4. De regeling geldt alleen voor vervangingsinvesteringen of groot onderhoud en niet 

voor de uitbreiding van de sportaccommodatie.  

5. De vereniging is zelf niet in staat om deze vervanging of dit onderhoud volledig te 

bekostigen.  

6. Met de vereniging is een erfpachtovereenkomst afgesloten.  

 

Naast een onderhoudsbijdrage krijgen (buiten)sportverenigingen een activiteitensubsidie 

wat valt onder de criteria in paragraaf 2.3.1.  

 



 9 

Speelruimte 
 
Beleidskader: kadernota Wmo Walcheren 2013-2016, Sportnota 2016-2019, Notitie Speelruimte 
2013. 
 
Doelen:  

- De bestaande buitenspeelruimte handhaven en voor de inrichting aansluiten bij de wensen in 
een kern, conform de nota Speelruimtebeleid uit 1999. 

- Kinderen en jongeren hebben de ruimte nodig om buiten te kunnen spelen en te bewegen, 
elkaar te ontmoeten en samen te zijn. Bewegen en buiten zijn dragen bij aan een gezonde 
ontwikkeling. Speelplaatsen dragen bij aan de leefbaarheid van een wijk of kern, en het leggen 
van sociale contacten. Zorgen voor voldoende en veilige speelplaatsen staat in de gemeente 
Veere hoog op de agenda. Bij het ontwerp en de invulling van een nieuw bestemmingsplan 

wordt aandacht besteed aan voldoende speel- en groenvoorzieningen. Dit is een permanent 
aandachtspunt.  

 

Het speelruimtebeleid wordt voor het grootste deel uitgevoerd door de gemeente Veere 

zelf. Voor vier bestaande speeltuinverenigingen stelt de gemeente subsidie beschikbaar 

op basis van een meerjarenonderhoudsplan om betreffende speelruimte in stand te 

houden. Het jaarlijkse subsidieplafond bedraagt € 25.000,-. 

1.2.2 Kunst en cultuur 

Algemeen Beleidskader: Cultuurmenu 2016-2017,  Museumnota Kostelijk en kostbaar  
 
Algemene doelen:  
- Kunst meer toegankelijk maken 
- Kwaliteit bieden en onderscheidend zijn 
- Blijvend investeren in jeugd en cultuur 

- Ondersteunen van vrijwilligerswerk op cultureel gebied 

 

1.2.2.1 Cultuureducatie  

 

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij kunst of cultureel erfgoed als 

doel of als middel wordt ingezet. Cultuureducatie bestaat uit activiteiten die mensen in 

contact brengen met cultuur en bevordert de cultuurparticipatie. De gemeente Veere 

voert de regie over het beleid ten aanzien van cultuureducatie. Voor een aantal 

onderdelen stelt zij subsidie beschikbaar.  

 

Subsidiecriteria  

Subsidie op het gebied van cultuureducatie kan verleend worden aan activiteiten die 

bijdragen aan de beleidsdoelen op het gebied van:  

 

Kunstzinnige vorming algemeen 

 behoud van cultuurmenu’s op alle basisscholen 

 kunstzinnige vormgeving kent drie niveaus:  

Niveau 1: nadruk op sociale aspect; 

Niveau 2: professionele leiding van activiteiten gericht op sociale aspect & 

culturele prestatie; 

Niveau 3: nadruk op culturele prestatie.  

Om voor een subsidie voor kunstzinnige vormgeving in aanmerking te komen 

moet tenminste sprake zijn van niveau 2. De gemeente beoordeelt het niveau 

van de activiteiten. Verder gelden de algemene criteria voor kunst en 

cultuurprojecten. 

 Verenigingen die kunstzinnige vormgeving op niveau 1 aanbieden kunnen een 

beroep doen op 1.1.3 sociale infrastructuur algemeen. 

 

Musea 
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Musea verzamelen, beheren en presenteren collecties. Daarmee ontsluiten zij het 

culturele en natuurlijke erfgoed. Met hun collecties zijn zij de spiegel van belangrijke 

ontwikkelingen die de gemeente Veere en de regio Walcheren kenmerken en hebben 

gevormd. Zo bieden zij kennis en ervaringen die ons begrip van het heden verdiepen. 

Naast de waarde die de musea hebben voor de inwoners van onze gemeente, zijn zij ook 

een middel om toeristen te informeren over de geschiedenis van onze streek. Specifiek is 

aandacht nodig voor de kwaliteitsverbetering en samenwerking tussen Veerse musea.  

 

Subsidiecriteria   

1. De musea in Veere worden op gelijke wijze gesubsidieerd. Er is in de toekomst geen 

sprake meer van structurele subsidiëring van musea. Musea en presentatieruimten in 

Veere ontwikkelen zich tot een soort kunst/cultureel erfgoed bedrijven. 

2. Onderlinge samenwerking kan het museumproduct versterken. Voor gezamenlijke 

projecten van de musea, op het gebied van promotie en of educatie, kan een incidentele 

subsidie worden verstrekt. Onder een gezamenlijk project wordt verstaan een project 

waar minstens drie musea, presentatieruimten of andere partijen uit meerdere kernen 

aan deelnemen. 

3. Voor tentoonstellingen blijft het mogelijk incidenteel een beroep te doen op het 

projectenbudget cultuur. De criteria hiervoor zijn beschreven in paragraaf 1.2.2.3. 

4. Subsidiëring is ook mogelijk op basis van investeringssubsidies. Hiervoor gelden de 

volgende criteria: 

a. Investeringen tot € 25.000 - gemeentelijke subsidie is maximaal 75% van de totale 

kosten 

b. Investeringen tussen € 25.000 en € 100.000 – subsidie is maximaal 50% van de 

kosten 

c. Investeringen hoger dan € 100.000 - subsidie is maximaal 25% van de totale kosten. 

Het resterende investeringsbedrag wordt uit eigen middelen, door sponsors of andere 

subsidiegevers betaald. 

Investeringen komen alleen voor subsidiëring in aanmerking indien ze gericht zijn op 

kwaliteitsverbetering van de presentatieruimten. 

 5. Zeeuwse musea die in Veere zijn gevestigd ontvangen wel een structurele subsidie 

van ongeveer 10% van de provinciale subsidie. Dit betreft nu enkel Terra Maris. Musea 

die een structurele subsidie ontvangen komen niet in aanmerking voor een 

investeringssubsidie. 

6. Het aantal musea in Veere is voldoende en wordt niet uitgebreid. Nieuwe initiatieven 

komen in de komende periode niet voor subsidiëring in aanmerking. 

 

1.2.2.2 Kunsten 

 

Subsidie op het gebied van kunsten kan verleend worden aan activiteiten die bijdragen 

aan de beleidsdoelen op het gebied van:  

 

1. Podiumkunsten met podiumkunsten bedoelen wij professionele kunstuitingen op 

het gebied van theater, muziek en dans; aandacht gaat uit naar een volwaardig 

aanbod van podiumkunsten voor de eigen bevolking en toeristen.  

 

2. Amateurkunst 

 Activiteiten gericht op het behoud van het huidige niveau van de 

amateurkunstverenigingen en samenwerking tussen amateurkunstverenigingen 

kunnen in aanmerking komen voor subsidie; 

 amateurkunst kent drie niveaus: 

Niveau 1: nadruk op sociale aspect 

Niveau 2: professionele leiding van activiteiten gericht op sociale aspect & 

culturele prestatie 

Niveau 3: nadruk op culturele prestatie  

De gemeente beoordeelt het niveau. 



 11 

 Om voor een subsidie voor amateurkunst in aanmerking te komen moet minimaal 

sprake zijn van niveau 2. Amateurkunstverenigingen op niveau 1 kunnen een 

beroep doen op 1.1.3 sociale infrastructuur algemeen. 

 Voor koren op niveau 2 of 3 die naast hun reguliere activiteiten tevens minimaal 

drie algemeen openbare optredens per jaar verzorgen (niet zijnde kerkelijke 

erediensten) geldt een normbedrag van € 250 per jaar. 

 Voor muziekverenigingen op niveau 2 of 3 bestaat het subsidiebedrag uit:  

-  Een vast bedrag per vereniging = 55% van het beschikbare budget 

(subsidieplafond) gedeeld door het aantal verenigingen;  

- Een bedrag per lid (peildatum 1 januari 2016) = 15% van het 

subsidieplafond gedeeld door het totaal aantal leden (exclusief 

jeugdleden en leerlingen) van alle verenigingen;   

-  Een bedrag per jeugdlid (peildatum 1 januari 2016) = 15 % van het 

subsidieplafond gedeeld door het totaal aantal jeugdleden van alle 

verenigingen;   

-  Een bedrag per leerling = 15 % van het subsidieplafond gedeeld 

door het totaal aantal leerlingen van alle verenigingen;   

-  Als randvoorwaarde geldt dat er minimaal 4 openbare 

optredens/presentaties per jaar door het hoofdorkest worden 

verzorgd. 

 

3. Organisatie van het Veerse deel van een jaarlijks Weekend van de Amateurkunst 

(WAK): voor de WAK is jaarlijks een budget beschikbaar voor organisatiekosten 

als promotie, huur, workshops en andere activiteiten. De organisatie wordt 

uitgevoerd door verenigingen, instellingen of andere geïnteresseerden.  

 

4. (Pop)podia en theaters 

5. Op het gebied van (pop)podia en theaters wordt door de gemeente Veere alleen 

subsidie verleend aan Stichting Welzijn Veere/Jeugdraad voor de organisatie van 

PodiumZ en tot 1 januari 2017 aan Muziekpodium Zeeland voor programmering in 

de Grote Kerk Veeere. (verwijderen) Voor nieuwe (pop)podia en theaters wordt 

geen subsidie beschikbaar gesteld. Dit omdat de provincie op regionaal niveau 

een structuur wil aanbrengen in het aantal instellingen. Het aanbod wordt daarom 

zoveel mogelijk op regionaal niveau afgestemd.  

 

De structurele subsidie aan MPZ zal worden beëindigd per 1 januari 2017. 

 

1.2.2.3 Cultuurparticipatie en -projecten 

 

De gemeente Veere beheert een eeuwenoud cultuurlandschap met belangrijke 

monumenten. Onze geschiedenis leeft ook voort in een rijke verzameling voorwerpen, die 

deels in gemeentelijk bezit zijn, en oude volksgebruiken en tradities. Zij leveren een 

belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en aan sociale cohesie. Specifiek 

is er aandacht voor het behoud dialecten, volksgebruiken en streekgeschiedschrijving. 

 

1. Akkerparels: met akkerparels wil de gemeente een verbinding leggen tussen de 

cultuurhistorische kant van de landbouw en de waarde die dit kan brengen voor 

het landschap, ook in zijn toeristische waarde.  

Met akkerparels bedoelen we: “verrassende elementen in het landschap, met een 

relatie tot de landbouw en cultuurhistorie, die de beleving van het agrarische 

landschap intensiveren”. Voor subsidie in verband met het realiseren van een 

akkerparel gelden de volgende criteria: 

- realisatie in de periode van april tot en met oktober 

- voor het project wordt promotie gemaakt, door middel van contact met VVV of 

regionale bladen 

- moet plaatsvinden buiten de bebouwde kom in het agrarische landschap 
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- permanent en tijdelijk karakter zijn beiden mogelijk, evenementen kunnen dus 

ook voor subsidiëring in aanmerking komen 

 

- moet zo veel als mogelijk zichtbaar zijn vanaf de openbare weg of 

fietsverbinding, dus niet op erven maar in het open landschap 

- gelet op het beschikbare budget is een maximaal richtbedrag opgenomen van    

€ 2.000 op basis van een projectplan 

- voor incidentele enkelvoudige activiteiten een normbedrag van € 150, voor 

meervoudige activiteiten € 300 

- het budget (eenmalig € 20.000) wordt verdeeld aan de hand van het principe 

“wie het eerst komt, wie het eerst maalt”.  

2. Streekgeschiedschrijving/publicaties 

Voegt het (nieuwe) kennis toe over de geschiedenis van de gemeente 

Veere (zijn er andere publicaties over dit onderwerp) 

a. Wat is de doelgroep; 

b. Is het historisch verantwoord (ter beoordeling door Zeeuws Archief); 

c. Van welke instantie gaat het uit; 

d. Richtbedrag € 1.000; 

 

Projectenbudget Cultuur 

Voor projecten die uitvoering geven aan doelstellingen, algemene doelstellingen en 

speerpunten, cultuurmenu is het projectenbudget cultuur beschikbaar. Per onderdeel 

worden hieronder de geldende criteria genoemd. Maximale subsidie is € 5.000. Het 

subsidiebudget wordt verleend aan de hand van het principe ‘wie het eerst komt wie het 

eerst maalt’.  

 

1. Evenementen/projecten 

Er moet sprake zijn van een kwalitatief hoogwaardig evenement o.a. tot uitdrukking 

komend in de kwaliteit van de organisatie, de programmering en het promotiemateriaal. 

Voor amateur optredens moet minimaal sprake zijn van niveau 2. (meer dan alleen het 

sociale aspect moet gericht zijn op culturele kwaliteitsontwikkeling). Als gedragsregel 

voor subsidiëring geldt dat 1/3 gedeelte wordt opgebracht door entreegelden, 1/3 door 

eigen middelen en 1/3 subsidie. 

 

2. Exposities 

De inhoud van de expositie of de kunstenaar(s) moet(en) een relatie hebben met Veere.   

Als gedragsregel voor subsidiëring geldt dat 1/3 gedeelte wordt opgebracht door 

entreegelden, 1/3 door eigen middelen en 1/3 subsidie. 

Richtbedrag plaatselijke kunst en cultuurroutes maximaal € 500. 

1.2.3 Ontwikkelingssamenwerking 

Algemeen Beleidskader: De voormalige werkgroep ontwikkelingssamenwerking  verdeelde de  
subsidies voor ontwikkelingssamenwerking. Deze taak is later overgenomen door de werkgroep 
millenniumgemeente. Sinds 2014 is de werkgroep millenniumgemeente opgehouden te bestaan. 
De subsidiecriteria gelden echter nog steeds. 

 

 

Subsidiecriteria 

 

 Van wezenlijk belang is, dat er sprake is van voorlichtings- en 

bewustwordingsactiviteiten, gericht op vergroting van kennis en meningsvorming 

bij inwoners van de gemeente’. 

 Activiteiten die uitsluitend fondswerving behelzen (dus zonder een 

voorlichtingsaspect uit het vorige punt) komen niet in aanmerking voor een 

bijdrage. Dat betekent dat er geen directe bijdrage aan een project wordt 

verleend.  
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 Activiteiten die uitsluitend gericht zijn op noodhulp zonder enig element dat 

structurele verbetering beoogt komen niet in aanmerking; 

 De activiteit wordt (o.a.) gehouden in de gemeente Veere en richt zich op een 

wezenlijk deel van de bevolking; 

 De activiteit wordt opgezet en/of uitgevoerd door (afdelingen van) organisaties, 

instellingen en groepen waarvan ingezetenen van de gemeente actief zijn;  

 De activiteit en/of de opbrengst is niet in hoofdzaak gericht op godsdienstige, 

levensbeschouwelijke en/of politieke vorming (in elk geval is slechts het niet-

ideologische deel subsidiabel). 

 De organisatie of groep richt zich met de activiteiten niet slechts tot de eigen 

leden of achterban. 

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: naar rato (omvang activiteiten en de frequentie) 

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

1.2.4 Mediabeleid 

 
Algemeen Beleidskader: Media wet 2008. 

Het College van Burgemeester en Wethouders zorgt voor de bekostiging van het functioneren van 
de lokale publieke media-instelling als de gemeenteraad een advies als bedoeld in artikel 2.62, 
eerste lid, heeft uitgebracht en daarbij positief heeft geadviseerd over de vraag of de instelling 
voldoet aan de eis, bedoeld in artikel 2.61, tweede lid, onderdeel c. 
 
Algemene doelen:  
Uitvoeren wettelijke plicht.  

 

Subsidiecriteria 

 De activiteiten moeten bijdragen aan de uitvoering van de wettelijke plicht. 

 

Toelichting subsidiecriteria  

Voor de bekostiging dient de lokale publieke media-instelling jaarlijks een aanvraag in te 

dienen. De Mediawet 2008 (artikel 2.170a, lid 2) noemt drie voorwaarden waaraan deze 

bekostiging moet voldoen:  

• De kosten dienen niet op een andere wijze te zijn gedekt;  

• de bekostiging dient op zodanige wijze te geschieden dat op lokaal niveau in een 

toereikend media-aanbod kan worden voorzien;  

• de bekostiging dient op zodanige wijze te geschieden dat de continuïteit van de 

bekostiging is gewaarborgd.  

 

De hoogte van de bekostiging is gebaseerd op een richtbedrag dat de Vereniging van 

Nederlandse Gemeenten adviseert om aan de bekostigingsplicht te voldoen. Het gaat om 

een bedrag van € 1,19 per woonruimte. Dit is gebaseerd op de toevoeging aan het 

gemeentefonds in het jaar 2017 voor de financiering van een lokale omroep.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Richtbedrag Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

b. Het jaarlijks beschikbare budget  

c. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

d. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

e. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

f. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 
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1.3 Ondersteuning van vrijwilligers 

 

De ondersteuning van vrijwilligers valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

(Wmo, artikel 2.2.2). Deze paragraaf betreft een beschrijving van de subsidies aan 

professionele organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning en promotie van 

vrijwilligerswerk. Deze paragraaf gaat niet over de financiële ondersteuning en daarmee 

subsidiëring van de activiteiten van vrijwilligersorganisaties in de gemeente, daarvoor 

wordt verwezen naar paragraaf 1.1 “sociale infrastructuur: samenleving”.  

 

Uit dit onderdeel kunnen alleen budgetsubsidies vanaf minimaal € 250 beschikbaar 

gesteld worden. Budgetsubsidies moeten bijdragen aan de specifieke beleidsdoelen van 

de gemeente Veere. Voor een overzicht van de verschillende soorten budgetsubsidies 

wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening Veere. 

 

Algemene criteria voor de ondersteuning van vrijwilligers: 

1. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager aantoonbaar te 

beschikken over uitgebreide kennis van en draagvlak in de Veerse samenleving. 

De aanvrager dient dit schriftelijk te onderbouwen op basis van een gedegen 

onderzoek.  

2. De aanvrager dient te werken volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl (zie 

bijlage 2). 

3. Het aantal activiteiten/uren ten behoeve van de gemeente Veere, dient in de 

begroting en in de verantwoording gespecificeerd te worden zoals verwoord in de 

algemene subsidieverordening Veere. 

1.3.1 Vrijwilligersondersteuning 

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016 

 
Doelen:  
- Een (betaalbare) kwaliteit van voorzieningen en activiteiten die ten goede komen aan de 

samenleving en sociale en maatschappelijke betrokkenheid en ontplooiing van inwoners; 
- Behoud en versterking van vrijwilligerswerk als belangrijke pijler van de Veerse samenleving; 

- Ondersteuning vrijwilligers op een breed terrein bijv. jeugd, sport, zorg; 
- Het aantal vrijwilligers in de gemeente Veere stijgt; 
- Voorkomen van overbelasting van vrijwilligers; 
- Een passend ondersteuningsaanbod organiseren voor vrijwilligers en speciaal voor 

zorgvrijwilligers;  
- Waardering van vrijwilligerswerk dient nog meer tot uiting te worden gebracht. 

 

De gemeente Veere hecht groot belang aan de inzet van vrijwilligers. Zij organiseert 

daarom zelf een aantal activiteiten. Om deze waardering te laten blijken wordt jaarlijks 

een sportgala georganiseerd waar sportvrijwilligers in het zonnetje gezet worden. 

Daarnaast organiseert de gemeente om de twee jaar een evenement om blijk te geven 

aan het vrijwilligerswerk binnen de gemeente, door bv. gratis activiteiten aan te bieden 

aan vrijwilligers, de verkiezing van de vrijwilliger van het jaar en een maatschappelijke 

beursvloer.   

 

Subsidiecriteria: 

Subsidie op het gebied van vrijwilligersondersteuning kan verleend worden aan 

activiteiten die bijdragen aan de volgende beleidsdoelen:  

1. Het ondersteunen van de sociale infrastructuur van vrijwilligers in Veere om een 

per kern evenwichtig aanbod van activiteiten op het gebied van jongeren, 

ouderen, leefbaarheid en sociale samenhang, sport en cultuur te behouden of te 

stimuleren door middel van de functies: 
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a. Verbinden en makelen: Het vormen van netwerken tussen verschillende 

maatschappelijke spelers. Vraag en aanbod op het gebied van 

vrijwilligerswerk actief bij elkaar brengen.   

b. Versterken: het ondersteunen en versterken van het werk van vrijwilligers 

en vrijwilligersorganisaties door bv. het verstrekken van informatie over 

nieuwe regelingen, advisering aan vrijwilligersorganisaties en 

deskundigheidsbevordering.  

c. Verbreiden: promotie en waardering van het vrijwilligerswerk. 

d. Verankeren: het borgen en vastleggen van opgedane kennis en ervaring 

met het vrijwilligerswerk.  

2. Speciale prioriteit op het gebied van vrijwilligersondersteuning ligt bij 

zorgvrijwilligers, die op incidentele of structurele basis zorg of praktische hulp 

verlenen aan hulpvragers; subsidie wordt verleend voor de functies van 

ondersteuning vrijwilligerswerk specifiek voor vrijwillige zorg.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 
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Subsidieprogramma 2:  

Preventie en ondersteuning bij 

participatie en zelfredzaamheid  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Opgroeien en opvoeden  

2.1.1 Peutergroepen & VVE 

2.1.2 Preventief jeugdbeleid & straathoekwerk 

2.1.3 Preventieve jeugdzorg & jeugdgezondheidszorg 

 

2.2 Preventieve ouderenzorg en -welzijn  

2.2.1 Maatschappelijke ondersteuning en bevorderen zelfredzaamheid ouderen 

2.2.2 Preventieve ouderenzorg & ouderengezondheidszorg  

 

2.3 Volksgezondheid, welzijn en sport algemeen  

2.3.1 Sportstimulering en beweging 

2.3.2 Informatie, advies en cliëntondersteuning  

2.3.3 Maatschappelijke dienstverlening 

2.3.4 Ondersteuning mantelzorgers  

 

2.4 Specifieke doelgroepen  

2.4.1 Maatschappelijke opvang, OGGZ en Verslavingsbeleid  

2.4.2 Dierenwelzijn 

 

2.5 Sociale voorzieningen  

2.5.1 Participatie, inkomen en inburgering 

 

Gemeente Veere ondersteunt de burger om eigen verantwoordelijkheid te nemen en 

zelfredzaam te blijven met een samenhangend aanbod aan preventieve activiteiten 

 



 17 

2. Preventie en ondersteuning bij participatie en zelfredzaamheid  

 

Participatie betekent meedoen, op alle vlakken binnen de samenleving. Zelfredzaamheid 

betekent dat je jezelf kan redden. Je kan zelfstandig functioneren binnen- en buitenshuis 

en in het sociale en maatschappelijke verkeer.  

De gemeente Veere geeft subsidie aan initiatieven die bijdragen tot een samenhangend 

aanbod van preventieve en ondersteunende activiteiten met als doel ervoor te zorgen dat 

inwoners zelfredzaam zijn en blijven participeren. Hierbij staat centraal: het bevorderen 

van gezond gedrag, het zelfstandig functioneren van inwoners en voorkomen dat 

(kwetsbare) inwoners in een sociaal isolement terecht komen.  

 

Algemene uitgangspunten subsidieprogramma 2: preventie en ondersteuning bij 

participatie en zelfredzaamheid: 

1. Uit subsidieprogramma 2 kunnen alleen budgetsubsidies vanaf minimaal € 250 

beschikbaar gesteld worden. Budgetsubsidies moeten bijdragen aan de specifieke 

beleidsdoelen van de gemeente Veere. Voor een overzicht van de verschillende 

soorten budgetsubsidies wordt verwezen naar de Algemene Subsidieverordening 

Veere 2013. 

2. Alleen partijen die een bijdrage leveren aan een samenhangende zorgstructuur en 

een sluitende ketensamenwerking binnen de gemeente Veere komen in aanmerking 

voor subsidie (niet van toepassing op de paragrafen: 2.3.1 Sportstimulering en 

beweging en 2.4.2 Dierenwelzijn). 

3. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de aanvrager aantoonbaar te 

beschikken over uitgebreide kennis van en draagvlak in de Veerse samenleving. De 

aanvrager dient dit schriftelijk te onderbouwen op basis van een gedegen onderzoek.  

4. Het aantal activiteiten/uren ten behoeve van de gemeente Veere, dient in de 

begroting en in de verantwoording gespecificeerd te worden zoals verwoord in de 

algemene subsidieverordening Veere. 

5. De aanvrager dient te werken volgens de principes van Welzijn Nieuwe Stijl (zie 

bijlage 2). 

 

2.1 Opgroeien en opvoeden  

 

Het doel van prestatieveld 2 van de Wmo is preventie ondersteuning van jeugdigen met 

problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden.  

Deze doelstelling staat centraal in het jeugdbeleid van de gemeente Veere. Het terrein 

van jeugd is volop in ontwikkeling.  

2.1.1 Peutergroepen & VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) 

 

Beleidskader: Kadernota Jeugd doet Mee® in Veere, 2007-2011 (speerpunt algemeen 
jeugdbeleid), activiteitenplan VVE  
 

Doelen:  
-  65% van de 2- en 3- jarigen bezoeken de peutergroep. De ouders van kinderen met 

ontwikkelingsachterstanden worden door de jeugdgezondheidszorg geadviseerd hun 
kind(eren) naar de peutergroep te sturen. Daar wordt geprobeerd om de achterstanden van 

deze kinderen op te heffen.  
-  In Veere zijn voldoende kwalitatief hoogwaardige voorschoolse voorzieningen, waarbij extra 

aandacht is voor het signaleren en aanpakken van achterstanden. Alle kinderen die dit 
nodig hebben, kunnen deelnemen aan een VVE programma.   

 

Subsidie op het gebied van peutergroepen kan verleend worden aan activiteiten die 

bijdragen aan de volgende specifieke doelstellingen en criteria: 
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1. Er is een goede spreiding van de peutergroepen over de kernen. Het streven is in 

iedere kern 1 peutergroep te hebben. 

2. Er wordt gewerkt met openstelling van minimaal 3 uur per dagdeel  

3. Het minimum aantal peuters per groep is 8 

4. Het maximum aantal peuters per groep is 16  

5. De bezettingsgraad per groep is 85% 

6. Per locatie is sprake van minimaal 2 dagdelen peutergroep 

7. Voldoen aan de bepalingen uit de Wet kinderopvang  

8. De peutergroep moet geregistreerd staan in het LRK. 

 

Subsidie voor Voor- en vroegschoolse educatie kan verleend worden als voldaan wordt 

aan de volgende criteria: 

9. Het aanbod voldoet aan de wettelijke eisen 

10. Er wordt gewerkt met het programma Uk en Puk/Puk en Ko 

11. er wordt gewerkt volgens het Walchers vastgestelde toeleidingsschema 

12. VVE wordt aangeboden aan doelgroepkinderen, volgens de door het college 

vastgestelde doelgroepdefinitie 

13. Er wordt gezorgd voor een doorgaande lijn met het onderwijs: doelgroepkinderen 

worden mondeling (“warm”) overgedragen aan de basisschool 

14. Er wordt uitvoering gegeven aan het gemeentelijke activiteitenplan VVE 

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. de subsidie wordt verleend per bezette kindplaats. 

e. de subsidie heeft betrekking op kosten die resteren na aftrek van ouderbijdragen. De 

subsidie bedraagt: het aantal kindplaatsen x het aantal uren per week x het aantal 

weken per jaar x een bedrag per kindplaats. 

f. het college stelt de hoogte van het bedrag per kindplaats vast. 

g. als het subsidiebudget in de gemeentebegroting niet toereikend is, wordt het 

beschikbare bedrag verdeeld op volgorde van ontvangst. 

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.1.2 Preventief jeugdbeleid & straathoekwerk  

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016, Jeugd doet mee® in Veere, 2007-2011 
 
Doelen:  
-  Met preventief jeugdbeleid bevorderen dat jongeren gezond en veilig opgroeien 
-    Activiteiten zijn gericht op samenwerking tussen organisaties  

 

Preventief jeugdbeleid (deze paragraaf) en preventieve jeugd(gezondheids)zorg 

(volgende paragraaf) liggen feitelijk in elkaars verlengde. In deze subsidiewijzer wordt 

het onderscheid gemaakt doordat met algemeen preventief jeugdbeleid alle activiteiten 

bedoeld worden die in brede zin kunnen bijdragen aan de geformuleerde doelstellingen, 

terwijl onder preventieve jeugd(gezondheids)zorg specifiek wordt ingezet op preventie 

van ongezond gedrag en van (zwaardere) zorg. Algemeen preventief jeugdbeleid wordt 

in de gemeente Veere vooral zichtbaar in algemene voorzieningen zoals jongerenwerk, 

participatie, sport en speelruimte. Activiteiten voor jongeren zijn erop gericht jongeren 

op te zoeken, actief te benaderen. 

 

Subsidie op het gebied van preventief jeugdbeleid en straathoekwerk kan verleend 

worden aan activiteiten die gericht zijn op: 
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1. Informatie verstrekken aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en 

opgroeien; 

2. Signaleren van problemen op het gebied van opgroeien en opvoeden; 

3. Toegang creëren tot en toeleiden van jongeren en opvoeders naar het (gemeentelijk) 

hulpaanbod; 

4. Licht pedagogische hulpverlening, zoals coachen van jongeren. 

 

 

Aanvullende subsidiecriteria:  

1. Bij het indienen van een subsidieaanvraag wordt per activiteit beschreven: 

a. wat het beoogde doel is van de activiteit (welk potentieel probleem is 

gesignaleerd en beoogt men te voorkomen) 

b. de doelgroep  

c. wat het beoogde resultaat is van de activiteit (hoeveel jongeren worden 

bereikt en op welk gebied en op welke manier worden zij geholpen, waar 

worden zij naartoe doorgeleid). 

d. In hoeverre de activiteit wordt ontwikkeld door de doelgroep en door hen 

wordt uitgevoerd.  

2. In te zetten interventies zijn resultaatgericht en (bewezen) effectief.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.1.3 Preventieve jeugd(gezondheids)zorg  

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016, Jeugd doet mee® in Veere 2007-2011; 
Gezondheidsbeleid 2013-2016 Walcheren 
 
Doelen:  
-  Op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van 

ouders met problemen met opvoeden 
-  Het bevorderen van gezond gedrag; en het voorkomen en beperken van de gevolgen van 

ziekten, specifiek gericht op de jeugd maar ook op andere risicogroepen. 
-  Kinderen groeien gezond en veilig op  
-    Terugdringen % jongeren < 18 jaar dat alcohol drinkt 
-     % jongeren met overgewicht laten dalen 
-     % jongeren met psychosociale problematiek moet minimaal gelijk blijven. 
-     Alle instellingen die werkzaam zijn in het jeugdbeleid werken samen  

 

Onder preventieve jeugd(gezondheids)zorg wordt verstaan preventie van ongezond 

gedrag en het voorkomen van (zwaardere) zorg.  

 

Preventieve jeugd(gezondheids)zorg richt zich op het gezondheidsbeleid. De 

jeugdgezondheidszorg (JGZ) die door de GGD wordt uitgevoerd valt niet onder het lokaal 

jeugdbeleid.  

 

Preventief gezondsheidsbeleid. 

Activiteiten gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 

komen in aanmerking voor subsidie voor tijdelijke projecten. Ook activiteiten gericht op 

het bevorderen van gezonde voeding, veel bewegen, participatie en het uitvoeren van 

vrijwilligerswerk door jongeren kunnen in aanmerking komen voor subsidie. 

Subsidie kan beschikbaar worden gesteld voor: 
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Activiteiten/producten die bijdragen aan de speerpunten van het lokaal 

gezondheidsbeleid voor jongeren, te weten het voorkomen van overgewicht en van 

psychosociale problematiek.  

Aanvullende subsidiecriteria: 

1. Bij het indienen van een subsidieaanvraag wordt per activiteit beschreven: 

a. wat het beoogde doel is van de activiteit (welk potentieel probleem is 

gesignaleerd en beoogt men te voorkomen) 

b. de doelgroep  

c. wat het beoogde resultaat is van de activiteit (hoeveel jongeren worden bereikt 

en op welk gebied en op welke manier worden zij geholpen, waar worden zij 

naartoe doorgeleid) 

2. Het preventief jeugd(gezondheids)zorgbeleid is een aanvulling op het (preventief)  

jeugdbeleid; uitgangspunt van de gemeente Veere is dat ouders en jongeren zelf in 

eerste instantie verantwoordelijk zijn, dat vervolgens wordt gekeken in hoeverre 

oplossingen binnen het sociale netwerk kunnen worden gevonden en pas in laatste 

instantie de zorgvoorzieningen worden aangesproken; dit wordt bij de beoordeling van 

de subsidieaanvraag meegewogen.  

3. In te zetten interventies zijn resultaatgericht en (bewezen) effectief. 

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.2 Preventieve ouderenzorg en -welzijn 

2.2.1 Maatschappelijke ondersteuning ouderen, bevorderen 
zelfredzaamheid  

Beleidskader: Kadernota Ouderenbeleid en beleidsnota Ouderenbeleid gemeente Veere 2011-2015 
 
Doelen:  
- Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van zelfstandig functioneren 

van ouderen met een beperking 
- Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen 
- Algemeen waar het kan, individueel waar het moet 

- Kwetsbare ouderen: ontwikkelen van activiteiten voor dagopvang en dagbesteding in 
afstemming en samenhang met intramurale activiteiten. 

- Vitale ouderen: stimuleren van inzet van actieve ouderen ter ondersteuning van kwetsbare 
ouderen. 

- Kwetsbare ouderen: om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken ondersteunende 
(thuis)activiteiten ontwikkelen die aansluiten op de behoefte. 

- Vitale ouderen: continuering van opplusregeling en ontwikkeling van informatievoorziening ter 

bevordering van nemen van eigen verantwoording ten aanzien van huisvesting. 

 

Subsidiecriteria  

De gemeente Veere stelt subsidie beschikbaar voor:  

1. Activiteiten/voorzieningen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen, 

specifiek gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

2. Activiteiten/algemene voorzieningen die aantoonbaar het beroep op individuele 

voorzieningen verminderen. 

3. Activiteiten die een aanvulling zijn op het bestaande aanbod.  

4. Activiteiten die samenwerking bevorderen tussen aanbieders van welzijnsactiviteiten.  
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Aanvullende criteria: 

1. Acties voor de doelgroep kwetsbare ouderen richten zich vooral op het bieden van 

concrete ondersteuning; acties voor de doelgroep vitale ouderen richten zich op het 

realiseren van de randvoorwaarden voor het behouden van de zelfredzaamheid 

(preventie). Vooral het informeren van deze ouderen over hun mogelijkheden speelt 

een rol. 

2. Algemene ouderenactiviteiten die niet aan bovenstaande criteria voldoen komen niet 

in aanmerking voor subsidie op grond van paragraaf 2.2.1 maar kunnen voor subsidie 

in aanmerking komen op grond van paragraaf 1.1.2.   

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.2.2 Preventieve ouderenzorg & ouderengezondheidszorg  

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016, Kadernota Ouderenbeleid en beleidsnota 

Ouderenbeleid 2011-2015 
 
Doelen:  
- Kwetsbare ouderen: ontwikkeling van nieuw aanbod aan activiteiten voor mensen met 

specifieke ziektes/aandoeningen. 
- Vitale ouderen: ontwikkeling van initiatieven ten behoeve van preventief onderzoek in relatie 

tot gezondheid. 

- Alcohol gebruik onder ouderen niet verder laten stijgen 
- door middel van de aanpak van overgewicht werken aan de preventie van diabetes en 

complicaties als gevolg daarvan. 
- % ouderen dat zich psychisch ongezond voelt niet verder laten stijgen en eenzaamheid bij 

ouderen niet verder laten stijgen. 

 

Per 1 januari 2011 is de gemeente krachtens de Wet publieke gezondheid 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de ouderengezondheidszorg. In Veere wordt dit 

grotendeels vormgegeven door middel van de gemeenschappelijke regeling GGD en 

daarnaast door het Veerse ouderenbeleid en de ketenzorg ouderen zoals ook is 

beschreven in de Nota Ouderenbeleid. Deze paragraaf (2.2.2) heeft veel raakvlakken met 

de vorige (2.2.1), maar ook met de sociale infrastructuur voor ouderen (1.1.2), die de 

gemeente Veere wil bevorderen om ontmoeting mogelijk te maken en eenzaamheid te 

voorkomen. In het licht van de ketenzorg ouderen vormen deze drie subsidieparagrafen 

feitelijk een drietrapsraket. Afstemming en vooral aansluiting van activiteiten op de 

verschillende gebieden is dan ook cruciaal.  

 

Subsidiecriteria 

De gemeente Veere stelt subsidie beschikbaar voor de volgende activiteiten: 

1. Gerichte preventieve activiteiten / producten die bijdragen aan de speerpunten van 

het lokaal gezondheids- en participatiebeleid voor ouderen, te weten het voorkomen 

van de toename van alcoholgebruik, preventie van overgewicht en diabetes en 

preventie van psychosociale problematiek en eenzaamheid onder ouderen.  

2. De bij punt 1 genoemde activiteiten moeten een aantoonbare meerwaarde hebben 

ten opzichte van de activiteiten die al worden uitgevoerd door de gemeente vanuit de 

Wmo en de Gemeenschappelijke Regeling GGD.  
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Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.3 Volksgezondheid, welzijn en sport algemeen 

2.3.1 Sportstimulering en beweging 

Beleidskader: Sportnota 2016-2019, Kadernota ouderenbeleid 2011-2015, Jeugdnota.  
 
Doelen: de hoofddoelstelling van het sportbeleid is dat iedere inwoner, in elke fase van zijn of haar 
leven, naar eigen voorkeur, aan sport- en bewegingsactiviteiten kan deelnemen, dan wel actief 
betrokken kan zijn. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:  
- Sportverenigingen en het onderwijs zijn de belangrijkste partners voor het stimuleren van 

 sport en bewegen; de gemeente heeft hierin de regierol, en kan zich daarbij laten 
ondersteunen door de Stichting Welzijn Veere. 

- De belangrijkste doelgroepen voor het sportbeleid zijn: jeugd, minder vitale senioren en 
mensen met een minimuminkomen, waarbij sport en bewegen actief wordt gestimuleerd door 
het uitvoeren van activiteiten en projecten. Voor de overige doelgroepen wordt ingezet op 
voorlichting over het aanbod van sport en bewegen, leefstijl en gezondheid. 

- Het is van belang om activiteiten en projecten voor doelgroepen uit te voeren in samenwerking 

met andere partners, zodat een (blijvend) netwerk kan worden gevormd. 

 

Het sportbeleid wordt uitgevoerd door de gemeente Veere en diverse partners. Voor 

onderdelen van het beleid stelt de gemeente subsidie beschikbaar. Voor de subsidiëring 

van sportaccommodaties en activiteiten voor ‘sporten en bewegen in de vrije ruimte’ 

wordt verwezen naar paragraaf 1.2.1. De ondersteuning van sportvrijwilligers valt onder 

paragraaf 1.3.1.  
 

Subsidiecriteria  

Subsidie kan verleend worden aan activiteiten die bijdragen aan de volgende 

beleidsdoelen: 

1. Sport- en bewegingsstimulering voor de volgende doelgroepen: jeugd, minder vitale 

senioren en mensen met een minimuminkomen, waarbij bewegen actief wordt 

gestimuleerd door het uitvoeren van activiteiten en projecten. Concreet stelt de 

gemeente subsidie beschikbaar:  

a. Aan sportverenigingen met meer dan 25 leden en 10 jeugdleden of 

meer waarvan de activiteiten geheel of grotendeels ten goede komen aan 

inwoners van de gemeente € 750 basissubsidie + € 15 per jeugdlid. 

b. Aan sportverenigingen met meer dan 25 leden en minder dan 10 

jeugdleden waarvan de activiteiten geheel of grotendeels ten goede 

komen aan de inwoners van de gemeente € 250. 

c. Voor regionale sportverenigingen met meer dan 10 Veerse jeugdleden 

alleen € 15 per Veers jeugdlid. 

d. Bij de subsidieaanvraag dient een kopie van de ledenadministratie te 

worden gevoegd waaruit het aandeel jeugdleden (t/m 18 jaar) blijkt.  

e. Als peildatum voor het aantal leden geldt 1 januari 2016.  

f. Voor sportverenigingen als bedoeld onder sub a en b kan jaarlijks 

incidenteel een extra bijdrage van maximaal € 250 beschikbaar gesteld 

worden als aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:  

 Sport en/of bewegen en het maatschappelijk belang dienen voorop te staan.  
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 De activiteit dient breedtesport georiënteerd te zijn.  

 Vernieuwing en/of samenwerking dient een onderdeel uit te maken van de 

activiteit: de activiteit is nog niet eerder georganiseerd.   

 Deelname is primair gericht op de inwoners van de gemeente Veere.   

2. School en sport: activiteiten zoals omschreven in de sportnota 2016-2019.  

3. Sportondersteuning: activiteiten zoals omschreven in de sportnota 2016-2019.  

4. Evenementen: afhankelijk van het beschikbaar budget en op basis van bovenstaande 

beleidsdoelen, kan voor het sportieve element van evenementen een subsidie worden 

verleend indien het evenement in hoofdzaak een toeristisch-recreatief doel heeft. 

Hiervoor kan een beroep worden gedaan op het subsidiebudget toeristisch-

recreatieve activiteiten en projecten gemeente Veere.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: 

- Voor onderdeel 1 sub a en b van de bovenstaande subsidiecriteria geldt dat het 

subsidiebudget naar rato (een vast bedrag en op basis van het aantal jeugdleden) 

verdeeld wordt. 

- Het subsidiebudget voor onderdeel f wordt verdeeld volgens het principe ‘wie het eerst 

komt wie het eerst maalt’.  

- Voor de andere onderdelen geldt dat het subsidiebudget wordt verdeeld op basis van 

het tender-systeem, ofwel de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, prestaties en prijs. 

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.3.2 Informatie, advies en cliëntondersteuning 

Algemeen Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren  2013-2016 
 

Algemene doelen: het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning 
1. Activering, informatie en advies van bewoners van 65+ en kwetsbare burgers die vragen 

hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn;  
2. Ondersteunen van cliëntraden/Wmo-raad; 
3. Er functioneert een netwerkorganisatie met kernpartners en ketenpartners; 
4. De kernpartners verlenen ondersteuning, hulpverlening, advies en informatie op de 

vindplaatsen.  

 

Voor zelfhulpgroepen/patiëntverenigingen/ ouderenverenigingen/lotgenotencontacten 

waarmee de zelfredzaamheid van de doelgroep gestimuleerd wordt kan subsidie worden 

verleend op basis van de volgende voorwaarde: 

 

- de organisatie voorziet in een noodzakelijk aanbod dat op geen enkele andere wijze in 

de gemeente Veere, door lokale, provinciale of landelijke organisaties, door 

zorgaanbieders of anderen, verzorgd wordt of (even efficiënt en effectief) verzorgd kan 

worden. 

  

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 
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2.3.3 Maatschappelijke dienstverlening  

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016 
 
Beleidsdoelen:  
-  het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning.  
- het bieden van kortdurende/kortcyclische ondersteuning 

 

Subsidiecriteria 

De gemeente Veere stelt subsidie beschikbaar voor de volgende activiteiten: 

1. Algemeen maatschappelijk werk 

2. Sociaal raadsliedenwerk 

3. Slachtofferhulp 

4. (non-profit) opleiding en inzet van EHBO-vrijwilligers 

 

Aanvullende criteria:  

1. Voor bovenlokaal opererende organisaties geldt dat het aantal 

cliënten/hulpvragers uit de gemeente Veere bepalend is voor subsidietoekenning 

en onderscheiden moet worden in de aanvraag en in de verantwoording.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.3.4 Ondersteuning mantelzorgers 

Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016 

 
Doelen:  
- Behoud van vrijwillige mantelzorg;  

- Voorkomen van overbelasting van de mantelzorger; 
- Een passend aanbod organiseren dat overbelasting van mantelzorgers voorkomt; 
- Mantelzorgers kunnen rekenen op ondersteuning en waardering  

 

Subsidiecriteria:  

Subsidie op het gebied van mantelzorgondersteuning kan verleend worden aan de 

volgende functies op het gebied van mantelzorgondersteuning:   

1. Informatie 

Mantelzorgers worden geïnformeerd over: 

 hoe mantelzorg is in te passen in het leven (werk en mantelzorg) 

 ziekten en beperkingen 

 aanbod van hulp 

 ondersteuning 

 zorgregelingen 

 

 

2. Advies en begeleiding 

Mantelzorgers krijgen ondersteuning en begeleiding bij het: 

 Vinden van de weg in mogelijkheden 

 Zetten van stappen naar instanties 

 Maken van keuzes 

3. Emotionele steun 

Mantelzorgers krijgen in individuele gesprekken of groepsbijeenkomsten 

emotionele ondersteuning.  

4. Educatie 
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Mantelzorgers krijgen voorlichting en training. De educatie kan gericht zijn op zorg 

en ziekte, bijvoorbeeld instructie voor gebruik van hulpmiddelen of cursussen voor 

het omgaan met ziektes.  

5. Praktische hulp 

Mantelzorgers krijgen praktische hulp. Deze kan gericht zijn op zowel de 

zorgbehoevende als de mantelzorger om deze te verlichten.  

6. Respijtzorg 

Mantelzorgers kunnen gebruik maken van respijtzorg, voorzieningen die de 

mantelzorg tijdelijk overnemen.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

 

2.4 Specifieke doelgroepen    

2.4.1 Maatschappelijke opvang, OGGZ en verslavingsbeleid 

 
Beleidskader: Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016,  het Zeeuws kompas 2008-2015 
 
Doelen:  
- Het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang 

- Het bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en van zelfstandig functioneren 
van mensen met een chronisch psychisch probleem of een psychosociaal probleem  

- Het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz) 
- Het bevorderen van verslavingsbeleid  

 

De gemeente Veere maakt afspraken over de realisatie van bovenstaande beleidsdoelen 

met het College van Zorg en Welzijn (CZW). Dit is een bestuurlijk overlegplatform van 13 

wethouders Wmo en de gedeputeerde van de provinciale staten, over Wmo-

aangelegenheden die het lokale niveau overstijgen. Het CZW-bureau voert de afspraken 

uit. De gemeente kan daarnaast activiteiten stimuleren en/of subsidies verlenen op het 

gebied van maatschappelijke opvang, oggz of verslavingsbeleid. In Veere geldt dat indien 

dit in het kader van jongerenbeleid of ouderenbeleid is, dan valt het onder paragraaf 

2.1.3 respectievelijk 2.2.2.  

 

Subsidiecriteria 

De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor (bewezen effectieve) activiteiten op het 

gebied van collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg voor volwassenen. 

 

Aanvullende criteria:  

1. Subsidie wordt alleen verleend wanneer de activiteit bijdraagt aan een 

noodzakelijk aanbod van activiteiten 

2. Subsidie wordt alleen verleend wanneer de activiteit nog niet voldoende of op een 

andere manier wordt aangeboden 

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 
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c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.4.2 Dierenwelzijn  

Beleidskader: Op basis van art. 5:8 lid 3 BW heeft de gemeente een wettelijke plicht zwerfdieren 
(gevonden dieren waarvan een eigenaar kan worden vermoed) te verzorgen voor 14 dagen nadat 
het dier door de gemeente in bewaring is genomen.  
 

Doelen: uitvoeren wettelijk plicht 

Subsidiecriteria 

Om aan deze wettelijke verplichting te voldoen verleent de gemeente Veere subsidie aan 

de Stichting Dierenasiel Walcheren op basis van: het aantal zwerfdieren x het aantal 

verzorgingsdagen voor zwerfdieren uit de gemeente Veere,  voor een maximumperiode 

van 14 dagen per dier, tegen een kostprijs van maximaal 5 euro per dier per dag. Het 

maximum is het bedrag van het vastgestelde subsidieplafond. Om te grote 

schommelingen te voorkomen neemt de gemeente Veere een gemiddelde van het aantal 

zwerfdieren over drie jaar (jaar voor aanvraag, jaar van de aanvraag, jaar na de 

aanvraag).  

 

Dierenbescherming  

Naast het Dierenasiel levert ook de Dierenbescherming Afdeling Zeeland een bijdrage 

aan de uitvoering van de wettelijke plicht. Het vervoer door de dierenambulance zorgt 

ervoor dat het asiel zwerfdieren kan opvangen. Het subsidiebedrag voor de 

Dierenbescherming is gebaseerd op het aantal inwoners van de gemeente Veere: 
- In 2018 een vergoeding van €0,12 per inwoner 

- In 2019 een vergoeding van €0,18 per inwoner 

- Vanaf 2020 een vergoeding van €0,24 per inwoner  

Subsidiecriteria:  

- De activiteiten moeten bijdragen aan de uitvoering van de wettelijke plicht. 

- Subsidie wordt alleen verleend wanneer de activiteit nog niet op een andere manier 

wordt aangeboden 

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

2.5 Sociale Voorzieningen 

2.5.1 Participatie, inkomen  en inburgering  

 
Beleidskader: Beleidsplan Orionis Walcheren 2015-2018, Beleidsplan Armoedebeleid 2015-2018 
 
Beleidsdoelen:  
- Elke inwoner moet participeren 
- Als arbeid niet mogelijk is, wordt gezocht naar een passend ondersteuningsaanbod 
-   Inwoners in Veere, die lijden onder stille (sociale) armoede, zijn met behulp van hun       

omgeving in staat om meer deel te nemen aan het maatschappelijk leven. 
-  Vluchtelingen worden ondersteund om hun weg te kunnen vinden naar economische 

participatie in de samenleving  
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Uitvoering wettelijke verplichtingen door Orionis Walcheren   

We willen dat inwoners van Veere zo goed als mogelijk kunnen deelnemen aan de 

samenleving. We zorgen voor een bestaansminimum en een zo hoog mogelijke 

participatiegraad. Inwoners die door een laag inkomen of financiële problematiek onder 

het bestaansminimum vallen, ondersteunen wij. Waar mogelijk begeleiden we inwoners 

richting regulier werk of een andere vorm van participatie. Ook ondersteunen wij 

statushouders bij volwaardige deelname aan de samenleving. 
 

Subsidiecriteria 

Naast en in aanvulling op de activiteiten die door middel van de gemeenschappelijke 

regeling of door middel van contracten worden uitgevoerd, stelt de gemeente op het 

gebied van participatie, inkomen en inburgering, subsidie beschikbaar voor activiteiten 

die bijdragen aan de beleidsdoelen op het gebied van:  

1. Vakanties voor minima 

2. Tijdelijke ondersteuning van minima in de voorziening van eerste 

levensbehoeften, zoals de Voedselbank en Stichting Leergeld 

3. Belangenbehartiging van minima in regionaal verband 

4. Ondersteuning aan vluchtelingen op het gebied van eerste levensbehoeften en 

toeleiding naar arbeidsparticipatie   

 

Overige criteria: 

Jaarlijks bepaalt de gemeente wat bereikt moet worden op dit terrein en instellingen die 

subsidie aanvragen geven aan hoe zij dat gaan bereiken.  

 

Subsidiegrondslagen 

a. Het jaarlijks vastgestelde subsidieplafond 

b. Het in het subsidieprogramma voor deze activiteit opgenomen maximale 

subsidiebedrag 

c. Verdeelsleutel: tender, op basis van de verhouding tussen kwaliteit, kwantiteit, 

prestaties en prijs.  

d. Budgetsubsidie categorie A: activiteitenplan met begroting 

e. Budgetsubsidie categorie B: productbegroting 

3. Indienen van een subsidieaanvraag  
 

Om voor subsidie in aanmerking te komen kunt u een schriftelijke aanvraag indienen bij 

het college van B&W. Uw aanvraag wordt dan getoetst aan deze subsidiewijzer en aan de 

Algemene Subsidieverordening Veere 2013 (ASV 2013). De eisen die gesteld worden aan 

een subsidieaanvraag zijn afhankelijk van de soort subsidie. De gemeente onderscheidt 

waarderingssubsidies en budgetsubsidies. Hieronder is samengevat hoe u subsidie 

aanvraagt.  

 

Waarderingssubsidie  

Een waarderingsubsidie is gebaseerd op het aantal leden, bezoekers of activiteiten. De 

subsidie wordt verleend voor het organiseren van een activiteit die een bijdrage levert 

aan de bevordering van de sociale infrastructuur en de leefbaarheid. 

 

Voordat u een subsidie aanvraagt is het van belang om te beoordelen of uw activiteit 

past in één van de onderdelen van deze subsidiewijzer. Waarderingsubsidies worden 

alleen verleend vanuit paragraaf 1.1. Hierin zijn de verschillende soorten 

waarderingssubsidies beschreven. Wanneer de activiteit past binnen deze subsidiewijzer 

kunt u in de ASV 2013 nagaan welke indieningeisen gesteld worden aan de 

subsidieaanvraag.   

 

In ieder geval is van belang dat een aanvraag voor een structurele waarderingssubsidie 

vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt 
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aangevraagd moet worden ingediend. Voor zover de aanvraag een incidentele 

waarderingssubsidie betreft moet de aanvraag ten minste dertien weken voor de 

aanvang van de geplande activiteit in te zijn ingediend. Bij een aanvraag voor een 

waarderingssubsidie moet het volgende worden verstrekt.  

a. een activiteitenplan; 

b. inkomsten en uitgaven die met de activiteiten samenhangen: een begroting, en 

c. voor zover van toepassing datum en plaats van uitvoering. 

d. voor zover van toepassing aantal te verwachten deelnemers. 

 

Indienen 

U kunt een waarderingssubsidie aanvragen via onze website of door het bijgevoegde 

formulier (bijlage 1) in te dienen bij gemeente Veere, t.a.v. het college van B&W, 

Postbus 1000, 4357 ZV, Domburg.  

 

Budgetsubsidie  

Een budgetsubsidie wordt verleend voor activiteiten die bijdragen aan de specifieke 

beleidsdoelen van de gemeente. Voordat u een subsidie aanvraagt is het daarom van 

belang te beoordelen of uw activiteit past in één van de doelen als beschreven in de 

paragrafen 1.1 t/m 2.5 van deze subsidiewijzer. Wanneer de activiteit hierbij aansluit 

kunt u in de ASV 2013 nagaan welke indieningeisen gesteld worden aan de 

subsidieaanvraag.   

 

Budgetsubsidie categorie A (€ 250 - € 25.000) 

In ieder geval is het op basis van de ASV van belang dat een subsidieaanvraag voor een 

structurele budgetsubsidie categorie A vóór 1 oktober van het jaar voorafgaande aan het 

kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet worden ingediend. Voor een 

incidentele budgetsubsidie categorie A moet de aanvrager ten minste dertien weken voor 

de aanvang van de activiteiten een aanvraag voor subsidie indienen. Bij een aanvraag 

voor een budgetsubsidie categorie A moet in ieder geval worden verstrekt: 

a. een activiteitenplan;  

b. inkomsten en uitgaven die met de activiteiten samenhangen: een begroting; 

c. de balans van activa en passiva op de laatste dag van het laatst voorafgaande 

boekjaar; 

d. voor zover van toepassing datum en plaats van uitvoering; 

e. voor zover van toepassing aantal te verwachten deelnemers; 

f. als een instelling al een budgetsubsidie ontvangt redenen waarom de 

budgetsubsidie onvoldoende ruimte biedt, en 

g. indien daar om verzocht wordt een overzicht waarin de activiteiten ten behoeve 

van de gemeente Veere gespecificeerd worden. 

 

Budgetsubsidie categorie B (minimaal € 25.000) 

Er worden geen incidentele budgetsubsidies categorie B verleend. Een aanvraag voor een 

structurele budgetsubsidie categorie B moet worden ingediend vóór 1 mei van het jaar 

voorafgaande aan het kalenderjaar waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. De subsidie 

aanvrager maakt voor 1 februari van het jaar, voorafgaande aan het jaar waarin het 

tijdvak ingaat dat opgenomen is in de productbegroting, kenbaar als zij voorziet dat zij 

een substantieel grotere subsidieaanvraag zal indienen dan het jaar daarvoor. Een 

aanvraag voor een budgetsubsidie categorie B moet vergezeld gaan van:  

a. een productbegroting; 

b. een rekening en verantwoording over de in de productenbegroting opgenomen 

producten van het afgelopen boekjaar, als in dat jaar subsidie werd ontvangen van 

de gemeente; 

c. een verslag van de producten in het afgelopen boekjaar als in dat jaar subsidie 

werd ontvangen van de gemeente; 

d. de balans van activa en passiva op de laatste dag van het laatst voorafgaande 

boekjaar, en 
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e. indien daar om verzocht wordt een overzicht waarin de activiteiten ten behoeve 

van de gemeente Veere gespecificeerd worden. 

 

 

 

 

Indienen 

Voor het indienen van een aanvraag voor een budgetsubsidie is geen standaardformulier 

vastgesteld. U kunt uw aanvraag voorzien van een schriftelijke motivatie indienen bij  

gemeente Veere, t.a.v. het college van B&W, Postbus 1000, 4357 ZV, Domburg of via 

www.veere.nl/subsidies-Formulieren 

 

Vragen  

Heeft u vragen over het aanvragen van een subsidie? Neem dan contact op met één van 

de medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling via 0118-555444.  

http://www.veere.nl/subsidies-Formulieren
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Bijlage 1 Aanvraagformulier  
WAARDERINGSSUBSIDIES  

 

NAAM ORGANISATIE:  

 

 

 

ADRES:  

 

 

 

 

 

Het bestuur vraagt hiermee een waarderingssubsidie aan, op basis van de subsidiewijzer 

van           voor het jaar                      en verklaart door ondertekening:  

 de subsidie rechtmatig te besteden aan de activiteiten van de organisatie; 

 dat de organisatie op 1 januari a.s.                         geregistreerde leden / donateurs 

heeft. 

 dat de algemene reserve van de organisatie op het moment van subsidieaanvraag                                   

bedraagt:  

 

 

Plaats                                          datum 

 

 

BESTUUR Naam + adres Handtekening 

Voorzitter 

 

 

 

 

 

 

Penning-

meester 

 

 

  

Secretaris 

 

 

 

  

 

 

 

 € 

 

€ 
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Doel van de organisatie:  

Geef een korte beschrijving van het doel van de organisatie (conform de statuten)*:   

 

 

 

 

 

 

 

 

*Bij een eerste aanvraag dient u de statuten en/of het huishoudelijk reglement bij te voegen.   

 

 

Activiteiten van de organisatie: 

 

Geef een korte omschrijving van de activiteiten in het kalenderjaar waarvoor subsidie 

wordt aangevraagd, de doelgroep van de activiteiten en het verwachte aantal 

deelnemers: 
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Begroting:  

 

Geef een overzicht van alle kosten en inkomsten (bijvoorbeeld entreegelden of bijdrages 

van andere organisaties) in verband met de activiteit(en)*.  

 

Kosten (onderwerp en bedrag):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inkomsten (onderwerp en bedrag):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* De begroting kan via een aparte bijlage bijgevoegd worden. Indien u daarvoor kiest hoeft u het 

bovenste veld niet in te vullen.  

 

Extra invullen alléén bij aanvragen boven de € 500,-:  

 

Motiveer de bijdrage die de activiteiten leveren aan de bevordering van de sociale 

samenhang tussen verschillende bevolkingsgroepen en de leefbaarheid in de Veerse 

samenleving en/of motiveer welke kwetsbare groepen met de activiteiten worden 

bereikt:  
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Geef van elke activiteit aan hoe vaak deze wordt georganiseerd en hoeveel mensen 

worden bereikt 

 

Naam activiteit  

Aantal maal 

per jaar 

Aantal 

deelnemers 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

Totaal:  

 

  

 
Alle velden dienen ingevuld te worden. Alleen als uw aanvraag meer dan € 500 bedraagt dienen 
ook de laatste twee onderdelen ingevuld te worden.  




