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1. Inleiding 
De gemeente Veere heeft als visie voor het lokale sociale beleid dat elke inwoner van de 

gemeente actief mee kan doen in de samenleving. Hiervoor verleent het college van 

burgemeester en wethouders subsidies aan verenigingen en instellingen die iets 

bijdragen aan het bereiken van de beleidsdoelen. In deze subsidiewijzer vindt u 

informatie over de beleidsdoelen. Ook staan hier de criteria die wij gebruiken bij het 

toetsen van subsidieaanvragen.  

 

Organisaties die een financiële bijdrage krijgen via een gemeenschappelijke regeling 

vallen niet onder het lokaal sociaal beleid. Dit zijn de volgende organisaties: 

Zeeuwse Muziekschool, Zeeuws Archief, Orionis Walcheren en GGD 

 

1.1 Subsidievormen 
Wij hanteren drie subsidievormen: 

Subsidievorm Toelichting 

Waarderingssubsidie Dit zijn subsidies als waardering voor activiteiten die bijdragen aan 

de beleidsdoelen. 

Subsidiebedrag: € 250 tot maximaal € 2.500 

Budgetsubsidie 

Categorie A 

Dit zijn subsidies voor vernieuwende en/of structurele activiteiten 

die bijdragen aan de beleidsdoelen. 

Subsidiebedrag: € 250 tot maximaal € 25.000 

Budgetsubsidie 

Categorie B 

Dit zijn subsidies voor professionele instellingen die vernieuwende 

en/of structurele activiteiten organiseren die bijdragen aan de 

beleidsdoelen. Deze instellingen hebben beroepskrachten in dienst. 

Subsidiebedrag: Meer dan € 25.000 

 

1.2 Benodigde gegevens 
Bij de verschillende subsidievormen vragen wij de volgende gegevens: 

Subsidievorm Benodigde gegevens 

Waarderingssubsidie: 

€ 250 tot en met € 2.500 

 Activiteitenplan met uitleg van de activiteit 

 Begroting met inkomsten en uitgaven van de activiteit 

 Datum en locatie van de activiteit 

 Aantal te verwachten deelnemers 

Budgetsubsidie Categorie A: 

€ 250 tot en met € 25.000 

 Activiteitenplan met uitleg van de activiteit 

 Begroting met inkomsten en uitgaven van de activiteit 

 Datum en locatie van de activiteit 

 Aantal te verwachten deelnemers 

 Balans van voorgaande volledig afgeronde subsidiejaar 

 Beheersplan (geprivatiseerde sportverenigingen) 

 Alleen voor sport- en muziekverenigingen het aantal 

(jeugd)leden en/of leerlingen  

 Alleen voor geprivatiseerde sportverenigingen een 

accountantsverklaring 

Budgetsubsidie Categorie B: 

Meer dan € 25.000 

 Activiteitenplan met uitleg van de activiteit. 

 Begroting met inkomsten en uitgaven van de 

activiteit. 

 Balans van voorgaande volledig afgeronde subsidiejaar 

 Verantwoording en jaarcijfers van voorgaande volledig 

afgeronde subsidiejaar 

 Accountantsverklaring 
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1.3 Incidentele en structurele subsidies 
Waarderingssubsidies en Budgetsubsidies Categorie A kunt u als incidentele of structurele 

subsidie aanvragen: 

 Incidentele subsidie: deze subsidie verlenen wij aan activiteiten met een 

eenmalig karakter. 

 Structurele subsidie: deze subsidie verlenen wij aan activiteiten die jaarlijks 

terugkeren. 

 

Voor incidentele subsidies berekenen wij het subsidiebedrag op basis van het 

deelnemersaantal van de activiteit(en): 

 Bij een deelnemersaantal van minimaal 25 en maximaal 100 is de subsidie € 250. 

 Bij een deelnemersaantal van minimaal 101 en maximaal 250 is de subsidie 

maximaal € 1.000. 

 Bij een deelnemersaantal van minimaal 251 is de subsidie maximaal € 2.500. 

Voor structurele subsidies hanteren wij de overige criteria in deze subsidiewijzer tenzij 

specifiek vermeld staat dat voor een bepaald beleidsdoel ook incidentele subsidies 

aangevraagd kunnen worden.  

 

1.4 Jubileumsubsidies 
Voor een jubileumactiviteit geldt: 

 Bij een 25-jarig jubileum en bij ieder volgend 25-jarig jubileum is de subsidie      

€ 250. 
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2. Waarderingssubsidies 
Deze subsidievorm richt zich op sociale maatschappelijk activiteiten vanuit inwoners zelf. 

Initiatieven voor jong en oud om gemeente Veere en haar kernen prettig leefbaar te 

maken waarderen wij met een waarderingssubsidie. 

 

2.1 Criteria sociale maatschappelijke activiteiten 
Beleidskader Kadernota WMO Walcheren 2013-2016, Nota Ouderenbeleid gemeente Veere 2011-

2015 
Doelen   De deelname van jongeren aan de samenleving bevorderen. 
  Participatie door jeugdraad/jeugdforum met vertegenwoordigers uit alle kernen. 

 Eenzaamheid bij jongeren niet verder laten stijgen. 

  Kwetsbare ouderen wonen langer zelfstandig. 
  Het verbeteren van goed bereikbare voorzieningen door inzet van vrijwilligers voor 

kwetsbare ouderen. 
  Ouderen de mogelijkheid bieden tot het onderhouden sociale netwerken. 
  Eenzaamheid bij ouderen niet verder laten stijgen. 

 Een op maatgericht, realistisch aanbod voor ontmoeting & ontplooiing voor jong 

en oud. 

 

Een subsidie voor sociale maatschappelijke activiteiten verlenen wij voor: 

 Activiteiten voor jong en/of oud van de gemeente Veere. De activiteiten 

bevorderen de prettige leefomgeving, zijn neutraal van karakter en voor iedereen 

toegankelijk. 

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

structurele subsidie. Organiseert u ook eenmalige activiteiten (zoals reizen of 

kerstactiviteiten)? Daarvoor kunt u nog een incidentele subsidie aanvragen.  

 

Voor sociaal maatschappelijke activiteiten berekenen wij het subsidiebedrag op de 

volgende manieren: 

 Bij activiteiten voor de eigen leden/groep: 

o Bij een ledenaantal van minimaal 25 tot maximaal 49 is de subsidie € 250. 

o Bij een ledenaantal van minimaal 50 leden is de subsidie € 500. 

 Bij activiteiten voor jong en/of oud in gemeente Veere: 

o Bij minimaal 10 activiteiten per jaar met gemiddeld 10 deelnemers of 

minimaal 100 unieke bezoekers bij 1 van de activiteiten is de subsidie 

maximaal € 1.000. 

o Bij minimaal 25 activiteiten per jaar met gemiddeld 10 deelnemers of 

minimaal 250 unieke bezoekers bij 1 van de activiteiten is de subsidie 

maximaal € 2.500.  

 

2.2 Criteria Ontwikkelingssamenwerking 
Beleidskader De werkgroep ontwikkelingssamenwerking verdeelde de subsidies voor 

ontwikkelingssamenwerking. Deze taak nam de werkgroep millenniumgemeente over. 
Sinds 2014 bestaat de werkgroep millenniumgemeente niet meer. De criteria gelden 

nog steeds.  

 

Een subsidie voor ontwikkelingssamenwerking verlenen wij voor: 

 Voorlichtings- en bewustwordingsactiviteiten. Deze activiteiten vergroten de 

kennis en meningsvorming van de inwoners van gemeente Veere over 

verschillende ontwikkelingsdoelen en –samenwerkingen.  

Voor deze activiteiten hanteren wij de volgende randvoorwaarden: 

 De activiteiten richten zich op structurele verbetering door noodhulp. 

 De activiteiten vinden plaats in gemeente Veere en richten zich op een deel van 

de bevolking. Niet alleen tot eigen leden op achterban. 

 De vereniging/ instelling heeft leden of vrijwilligers die in gemeente Veere wonen. 

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

levensbeschouwelijke en/of politieke vorming.  
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3. Budgetsubsidies Categorie A en B  
Participatie betekent meedoen, op alle vlakken in de samenleving. Zelfredzaamheid  

betekent dat je jezelf kunt redden: zelfstandig functioneren binnen- en buitenshuis. 

Instellingen met uitgebreide, aantoonbare kennis en ervaring in het uitvoeren van 

activiteiten die zich richten op zelfredzaamheid en participatie ondersteunen wij met een 

Budgetsubsidie Categorie A of B.  

 

Structurele subsidies met een bedrag hoger dan € 25.000 indexeren wij jaarlijks met de 

gemeentelijke index. Structurele subsidies tussen de € 250 en € 25.000 (uitgezonderd de 

waarderingssubsidies) indexeren wij alleen als het gevraagde bedrag hoger is dan het 

vorige jaar én uit de aanvraag blijkt dat dit voor een extra bijdrage aan het gemeentelijk 

beleid is.   

 

3.1 Basis voorzieningen 
Wij ondersteunen activiteiten van instellingen die bijdragen aan een samenhangende 

zorgstructuur en sluitende ketensamenwerking. De activiteiten van de instellingen zorgen 

ervoor dat inwoners zelfredzaam zijn en blijven participeren. De instellingen hebben 

aantoonbare uitgebreide kennis van - en draagvlak in de Veerse samenleving. 

 

3.1.1 Criteria Peutergroepen & Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid 
(VVE) 
Beleidskader Activiteitplan 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. 

 

Subsidies voor peutergroepen verlenen wij aan instellingen die activiteiten organiseren 

die voldoen aan de volgende criteria: 

 Een goede spreiding van de peutergroepen over de kernen. Het streven is in 

iedere kern 1 peutergroep te hebben. 

 De peutergroepen hebben een openstelling van minimaal 3 uur per dagdeel. 

 Het minimum aantal peuters per groep is 8. 

 Het maximaal aantal peuters per groep is 16. 

 De bezettingsgraad per groep is 85%. 

 Per locatie is sprake van minimaal 2 dagdelen peutergroep. 

 Voldoet aan de bepalingen uit de Wet Kinderopvang. 

 De peutergroep is geregistreerd in het LRK. 

 

Subsidies voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) verlenen wij aan instellingen die 

voldoen aan de volgende criteria: 

 Het aanbod voldoet aan de wettelijke eisen. 

 De instelling werkt met het programma Uk en Puk/Puk en Ko. 

 De instelling werkt volgens het Walchers vastgestelde toeleiding schema. 

 VVE wordt aangeboden aan doelgroepkinderen, volgens de door het college 

vastgestelde doelgroep definitie. 

 De instelling zorgt voor een doorgaande lijn met het onderwijs: doelgroepkinderen 

worden mondeling (“warm”) overgedragen aan de basisschool. 

 De instelling geeft uitvoering aan het gemeentelijke activiteitenplan VVE. 
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Subsidiegrondslagen: 

 De subsidie wordt verleend per bezette kindplaats. 

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

De subsidie bedraagt: het aantal kinderen x het aantal uren per week x het aantal 

weken per jaar x een bedrag per kindplaats. 

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

 Als het subsidiebudget in de gemeentebegroting niet toereikend is, verlenen wij 

het beschikbare bedrag op volgorde van ontvangst. 

 

 

3.1.2 Criteria Gezondheidszorg (jeugd en ouderen) 
Beleidskader Uitvoeringsplan gezond in Veere 2019-2021 
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. 

 Het percentage jongeren onder 13 jaar met overgewicht verminderen. 
 Het aantal volwassenen (19-64) en ouderen (65+) met overgewicht verminderen. 
 Het aantal jongeren van 14/15 jaar dat binge-drinkt verminderen. 
 Het percentage jongeren van 14/15 jaar dat nooit alcohol heeft gebruikt 

verhogen. 
 Het percentage ouderen (65+)dat aangeeft zich eenzaam te voelen verminderen. 
 Het percentage volwassenen (19-64) dat aangeeft zich angstig en depressief te 

voelen verminderen. 
 Het percentage inwoners van 16+ jaar dat aangeeft zich gezond te voelen 

verhogen. 

 

Met subsidies voor gezondheidszorg maken wij onderscheid tussen preventieve 

(gezondheids)zorg van jongeren en ouderen.  

 

Preventieve jeugd (gezondheids)zorg 

Subsidies voor preventieve jeugd (gezondheids)zorg verlenen wij voor: 

 Activiteiten gericht op het begeleiden van kwetsbare jongeren. 

 Verstrekken van informatie aan ouders, kinderen en jeugdigen over opvoeden en 

opgroeien. 

 Activiteiten gericht op het begeleiden van echtscheidingen en het voorkomen van 

problemen bij jeugdigen.  

 Het geven van voorlichting over alcoholgebruik, overgewicht en het voorkomen 

van psychische problemen zoals eenzaamheid en depressie. 

 Activiteiten gericht op het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder 

jongeren (door vrijwilligers). 

 Activiteiten gericht op het bevorderen van gezonde voeding, veel bewegen, 

participatie en het uitvoeren van vrijwilligerswerk door jongeren. 

 

Preventie ouderen (gezondheids)zorg 

Subsidies voor preventieve ouderen (gezondheids)zorg verlenen wij voor: 

 Activiteiten gericht op het voorkomen van de toename van alcoholgebruik, 

preventie van overgewicht en diabetes en het voorkomen van psychosociale 

problematiek en eenzaamheid onder ouderen. 

 Activiteiten gericht op het versterken van de eigen regie van kwetsbare ouderen. 

 Activiteiten gericht op het versterken van een dementievriendelijke omgeving. 
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Aanvullende subsidiecriteria: 

 Bij het indienen van een subsidieaanvraag beschrijft u per activiteit: 

o Het doel van de activiteit (welk probleem wilt u voorkomen)? 

o Wat is de doelgroep? 

o Wat is het resultaat van de activiteit (hoeveel jongeren worden bereikt en 

op welke manier worden zij geholpen)? 

o In hoeverre werkt de doelgroep mee aan de activiteit? 

 Uitgangspunt van gemeente Veere is dat ouderen en jongeren in eerste instantie 

zelf verantwoordelijk zijn. Daarna wordt gekeken in hoeverre het sociale netwerk 

oplossingen kan bieden. Als laatste worden zorgvoorzieningen aangesproken. 

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

 

 

3.1.3 Criteria Maatschappelijke ondersteuning ouderen 
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 door ondersteunende (thuis) 
activiteiten te ontwikkelen. 

 Algemeen waar het kan, individueel waar het moet. 
 Het ontwikkelen van activiteiten voor dagopvang en dagbesteding van kwetsbare 

ouderen in afstemming en samenhang met intramurale activiteiten. 
 Stimuleren van inzet van actieve ouderen ter ondersteuning van kwetsbare 

ouderen. 
 Continuering van opplusregeling en ontwikkeling van informatievoorziening ter 

bevordering van nemen van eigen verantwoording ten aanzien van huisvesting. 

 

Subsidies voor Maatschappelijke ondersteuning ouderen verlenen wij voor: 

 Activiteiten/voorzieningen die bijdragen aan de zelfredzaamheid van ouderen. 

Specifiek gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

 Activiteiten/algemene voorzieningen die aantoonbaar het beroep op individuele 

voorzieningen verminderen. 

 Activiteiten die samenwerking bevorderen tussen aanbieders van 

welzijnsactiviteiten. 

Bij activiteiten voor het ondersteunen van ouderen maken wij onderscheid tussen twee 

doelgroepen ouderen: kwetsbare ouderen en vitale ouderen. Activiteiten voor de 

doelgroep kwetsbare ouderen richten zich vooral op het bieden van concrete 

ondersteuning. Activiteiten voor de doelgroep vitale ouderen richten zich op het 

realiseren van voorwaarden voor het behouden van zelfredzaamheid (preventie). Vooral 

het informeren van deze ouderen over hun mogelijkheden is belangrijk. 
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3.1.4 Criteria Informatie, advies en cliëntondersteuning 
Beleidskader Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016 
Doelen   Het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning. 

 Activering, informatie en advies van bewoners van 65+ en kwetsbare burgers die 
vragen hebben op het gebied van wonen, zorg en welzijn. 

 Ondersteunen van cliëntraden/Wmo-raad. 
 Er functioneert een netwerkorganisatie met kernpartners en ketenpartners. 
 De kernpartners verlenen ondersteuning, hulpverlening, advies en informatie op 

de vindplaatsen. 

 

Subsidies voor activiteiten op het gebied van informatie, advies en cliëntondersteuning 

verlenen wij aan zelfhulpgroepen, patiëntenverenigingen, ouderenverenigingen en 

lotgenotencontacten. Deze instellingen stimuleren zelfredzaamheid van vitale- en 

kwetsbare ouderen. 

 

Deze instellingen voorzien in een noodzakelijk aanbod dat op geen enkele andere wijze in 

gemeente Veere, door lokale, provinciale of landelijke organisatie, door zorgaanbieders of 

anderen verzorgd wordt of (even efficiënt en effectief) verzorgd kan worden. 

 

 

3.1.5 Criteria Maatschappelijke dienstverlening 
Beleidskader Kadernota Wmo Walcheren 2013-2016 

Doelen   Het verstrekken van informatie, advies en cliëntondersteuning. 
 Het bieden van kortdurende ondersteuning. 

 

Subsidies voor Maatschappelijke dienstverlening verlenen wij voor: 

 Activiteiten voor algemeen en school-maatschappelijk werk 

 Activiteiten voor sociaal raadsliedenwerk 

 Activiteiten voor slachtofferhulp 

 Activiteiten voor (non-profit) opleidingen en inzet van EHBO-vrijwilligers 

Voor deze instellingen geldt dat het aantal cliënten/hulpvragers uit gemeente Veere het 

subsidiebedrag bepaalt. Wij maken onderscheid in het aantal cliënten/hulpvragers in de 

subsidieaanvraag en in de verantwoording van de gekregen subsidie. 

 

 

3.1.6 Criteria Ondersteuning Mantelzorgers 
Beleidskader Kadernota WMO Walcheren 2013-2016 
Doelen  Behoud van vrijwillige mantelzorgers. 

 

Subsidies voor Ondersteuning Mantelzorgers verlenen wij voor het invullen van de 

volgende functies: 

 Informatie 

 Advies en begeleiding 

 Emotionele steun 

 Educatie 

 Praktische hulp 

 Respijtzorg 

 Manteling zorgwaardering en noodfonds 
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3.1.7 Criteria 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. 

 

Gemeente Veere maakt afspraken over de realisatie van deze beleidsdoelen met de 

Stuurgroep CZW (College Zorg en Welzijn). Dit is een bestuurlijk overlegplatform namens 

de 13 Zeeuwse wethouders Wmo en de gedeputeerde van de provincie. Dit platform 

besluit over Wmo-aangelegenheden die het lokale niveau overstijgen. Het CZW-bureau 

voert de afspraken uit. Subsidies voor Maatschappelijke opvang, OGGZ en 

verslavingsbeleid verlenen wij voor: 

 Activiteiten voor volwassen op het gebied van collectieve preventie geestelijke 

gezondheidszorg. 

 Activiteiten die bijdragen aan een noodzakelijk aanbod van activiteiten. 

 Activiteiten die niet voldoende of op een andere manier worden aangeboden. 

 

 

3.1.8 Criteria Participatie, inkomen en inburgering 
Beleidskader Beleidsplan Orionis Walcheren 2015-2018, Beleidsplan Armoedebeleid 2015-2018 
Doelen   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. 

 

Subsidies voor Participatie, inkomen en inburgering verlenen wij aan activiteiten die 

bijdragen aan de beleidsdoelen op het gebied voor: 

 Vakanties voor minima. 

 Tijdelijke ondersteuningen van minima in de voorziening van eerste 

levensbehoeften, zoals de Voedselbank en Stichting Leergeld. 

 Belangenbehartiging van minima in regionaal verband. 

 Ondersteuning aan nieuwkomers op het gebied van eerste levensbehoeften, 

toeleiding naar arbeidsparticipatie en deelnemen aan de samenleving. 

Jaarlijks bepaalt het College van Burgemeester en Wethouders wat bereikt moet worden 

op dit terrein en instellingen die subsidie aanvragen geven aan hoe zij dat gaan bereiken.  
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3.2 Specifieke voorzieningen 
Wij willen een aantal specifieke voorzieningen of activiteiten in stand houden. Dit gaat 

over de volgende voorzieningen of activiteiten: Sportaccommodaties, Sportstimulering, 

Speelruimte,  Kunst & Cultuur, Mediabeleid, Vrijwilligersondersteuning en Dierenwelzijn. 

 

3.2.1 Criteria Sportaccommodaties 
Beleidskader Sportnota 2016-2019, Uitvoeringsprogramma sport, (Privatiserings)Buitensportbeleid. 
Doelen  Het privatiseringsbeleid richt zich op het faciliteren van verenigingen en andere 

gebruikers zoals het onderwijs. Inwoners kunnen zo betaalbaar gebruik maken van 
deze voorzieningen. Gemeente Veere vindt goede sportaccommodaties een 
voorwaarde voor het kunnen uitoefenen van sport- en beweegactiviteiten. 

 

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

ontvangen een jaarlijkse bijdrage voor het onderhoud van de accommodaties vanuit het 

(privatiserings)buitensportbeleid. De criteria hiervoor zijn: 

 De sportaccommodatie staat op het grondgebied van gemeente Veere. 

 De sportvereniging is eigenaar van de sportaccommodatie. 

 De regeling geldt alleen voor sportaccommodaties, niet voor kantines/clubhuizen. 

 De regeling geldt alleen voor vervangingsinvesteringen of groot onderhoud. 

 De vereniging kan zelf deze vervanging of dit onderhoud niet volledig te betalen. 

 Met de vereniging is een erfpachtovereenkomst afgesloten. 

 

3.2.2 Criteria Sportstimulering 
Beleidskader Sportnota 2016-2019. 
Doelen   omgeving en faciliteiten 

 toegankelijk beweegaanbod 

 samenwerking 

 

Subsidies voor sportstimulering verlenen wij voor: 

 Activiteiten die zich richten op sport- en bewegingsstimulering: 

o Sportverenigingen met meer dan 25 leden en 10 of meer jeugdleden 

met activiteiten die zich richten op inwoners van de gemeente.  

De subsidie is € 750 basissubsidie + € 15 per jeugdlid. 

o Sportverenigingen met meer dan 25 leden en minder dan 25 

jeugdleden met activiteiten die zich richten op inwoners van de 

gemeente. De subsidie is € 250. 

o Voor regionale sportverenigingen met meer dan 10 Veerse jeugdleden 

is de subsidie € 15 per Veers jeugdlid. 

o Bij de subsidieaanvraag zit een overzicht van het aantal jeugdleden (t/m 

18 jaar). Als peildatum voor het aantal leden geldt 1 januari van het jaar 

waarin u subsidie aanvraagt. 

o Sportverenigingen in gemeente Veere kunnen jaarlijks een extra 

incidentele bijdrage van maximaal € 250 beschikbaar opvragen als zij 

voldoen aan alle volgende voorwaarden:  

 Sport en/of bewegen en het maatschappelijke belang staan voorop. 

 De activiteit is breedtesport georiënteerd. 

 Vernieuwing en/of samenwerking maakt onderdeel uit van de 

activiteit: de activiteit is nog niet eerder georganiseerd. 

 Deelnemers zijn inwoners van gemeente Veere. 

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

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

 Evenementen: U kunt voor een sportief evenement of een sportief element van 

een evenement een incidentele subsidie aanvragen. Het evenement heeft een 

toeristisch-recreatief doel. Afhankelijk van het beschikbare budget en 

bovenstaande beleidsdoelen kijken wij naar de mogelijkheden voor een bijdrage. 
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3.2.3 Criteria Speelruimten 
Beleidskader Uitvoeringsplan speelruimte, Sportnota 2016-2019, Notitie Speelruimte 2013 
Doelen  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 
een een gezonde ontwikkeling. Speelplaatsen dragen bij aan de leefbaarheid van een 

wijk of kern, en het leggen van sociale contacten.  

 

Voor vier speeltuinverenigingen in Aagtekerke, Biggekerke, Grijpskerke en Meliskerke 

stellen wij subsidie beschikbaar via een meerjaren-onderhoudsplan om deze speeltuinen 

in stand te houden. Gemeente Veere voert het speelruimtebeleid voor het grootste deel 

zelf uit.  

 

 

3.2.4 Criteria Kunst & Cultuur 
Beleidskader Cultuurmenu 2016-2017, Museum Kostelijk en kostbaar. 
Doelen   Kunst meer toegankelijk maken. 

 Kwaliteit bieden en onderscheidend zijn. 

 Blijvend investeren in jeugd en cultuur. 
 Ondersteunen van vrijwilligerswerk op cultureel gebied. 

 

Subsidies voor kunst en cultuur verlenen wij op drie gebieden: 

 Cultuureducatie 

 Cultuurparticipatie en projecten 

 Kunsten 

 

Cultuureducatie 

Dit zijn alle vormen van educatie waarbij kunst of cultureel erfgoed als doel of als middel 

wordt ingezet. Subsidies voor cultuureducatie verlenen wij aan activiteiten die bijdragen 

op het gebied van: 

 Kunstzinnige vorming algemeen 

o Activiteiten voor het behouden van cultuurmenu’s op alle basisscholen. 

o Activiteiten met professionele leiding. 

o Activiteiten gericht op sociale ontwikkeling en culturele prestaties. 

 Musea 

o Voor tentoonstellingen kunnen Veerse musea een incidentele 

subsidieaanvraag indienen voor cultuurprojecten.  

o Een investeringssubsidie: deze investeringen zijn gericht op 

kwaliteitsverbetering van de presentatieruimten.  

 Bij investeringen tot € 25.000 is de subsidie maximaal 75% van de 

totale kosten. 

 Bij investeringen tussen € 25.000 en € 100.000 is de subsidie 

maximaal 50% van de totale kosten. 

 Bij investeringen hoger dan € 100.000 is de subsidie maximaal 25% 

van de totale kosten. 

o Voor gezamenlijke projecten (minstens drie musea, presentatieruimtes of 

andere partijen uit meerdere kernen samen) van musea, op het gebied van 

promotie en/of educatie, kunt u een aanvraag voor een incidentele 

subsidie indienen.  

o Zeeuwse musea die in Veere zijn gevestigd ontvangen een structurele 

subsidie van ongeveer 10% van de provinciale subsidie. Dit geldt nu alleen 

voor Terra Maris. Musea die een structurele subsidie ontvangen komen niet 

in aanmerking voor een investeringssubsidie. 

o Het aantal musea in de gemeente Veere is voldoende en wordt niet 

uitgebreid. Nieuwe initiatieven komen in de komende periode niet voor 

subsidiëring in aanmerking. 
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Cultuurparticipatie en –projecten 

Gemeente Veere beheert een eeuwenoud cultuurlandschap met belangrijke 

monumenten. Het voort laten leven van onze geschiedenis levert een belangrijke 

bijdrage aan de leefbaarheid van de kernen en aan sociale cohesie. Subsidies voor 

cultuurparticipatie en – projecten kunt u alleen als incidentele subsidie aanvragen. 

Subsidies voor cultuurparticipatie of – projecten verlenen wij voor: 

 Streekgeschiedschrijving/publicaties: 

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

andere publicaties over dit onderwerp)? 

o Wat is de doelgroep? 

o Is het historisch verantwoord (beoordeling door Zeeuws Archief)? 

o Van welke instantie gaat het uit? 

o Richtbedrag € 1.000 

 Projectenbudget: 

Subsidies voor cultuurprojecten verlenen wij volgens het principe ‘wie het eerst 

komt, wie het eerst maalt’. De maximale subsidie per project is € 5.000. 

o Evenementen/projecten 

 Kwalitatief hoogwaardig evenement met professionele organisatie. 

 Gericht op sociale ontwikkeling en culturele kwaliteitsontwikkeling. 

 Gedragsregel: de subsidie is niet meer dan 1/3 van de totale kosten. 

o Exposities 

 Inhoud van de expositie of kunstenaar heeft een (directe) relatie met 

gemeente Veere.     

 Gedragsregel: de subsidie is niet meer dan 1/3 van de totale kosten. 

 Richtbedrag voor plaatselijke kunst- en cultuurroutes is maximaal  

€ 500. 

 

Kunsten 

Subsidies voor kunsten verlenen wij voor: 

 Podiumkunsten: professionele kunstuitingen op het gebied van theater, muziek 

en dans. 

 Amateurkunsten 

o Activiteiten voor het behouden van het huidige niveau van de 

amateurkunstverenigingen en samenwerking tussen 

amateurkunstverenigingen. 

o Activiteiten met professionele leiding. 

o Activiteiten gericht op sociale ontwikkeling en culturele prestaties. 

o Voor koren die naast hun reguliere activiteiten ook minimaal drie 

algemeen openbare optredens per jaar verzorgen (geen kerkelijke 

erediensten) geldt een normbedrag van € 250 per jaar. 

o Voor muziekverenigingen berekenen wij het subsidiebedrag met: 

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

(subsidieplafond) gedeeld door het bestaande aantal verenigingen. 

 Een bedrag per lid (peildatum 1 januari van het jaar voorafgaande 

aan het subsidiejaar)= 15% van het subsidieplafond gedeeld door 

het totaal aantal leden van alle muziekverenigingen (exclusief 

jeugdleden en leerlingen). 

 Een bedrag per jeugdlid (peildatum 1 januari van het jaar 

voorafgaande aan het subsidiejaar)= 15% van het subsidieplafond 

gedeeld door het totaal aantal jeugdleden van alle 

muziekverenigingen. 

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

het totaal aantal leerlingen van alle muziekverenigingen. 

Voorwaarde: Het hoofdorkest verzorgt minimaal 4 openbare 

optredens/presentaties per jaar.  
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3.2.5 Criteria Mediabeleid 
Beleidskader Mediawet 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. 
Doelen  Uitvoeren wettelijke verplichting. 

 

Bijdrages voor mediabeleid verlenen wij aan Stichting Media Walcheren (SMW). Deze 

stichting dient jaarlijks een aanvraag in. De Mediawet 2008 (artikel 2.170a, lid 2) noemt 

voorwaarden voor de bekostiging: 

 De kosten worden niet op andere wijze gedekt. 

 Met de bekostiging voorziet de stichting op lokaal niveau in een toereikend media-

aanbod. 

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

bekostiging is gewaarborgd. Om dit te bereiken heeft gemeente Veere de 

bekostiging voor SMW opgenomen in haar meerjarenbegroting. 

De hoogte van de bekostiging baseren wij op een richtbedrag dat de Verenging van 

Nederlandse Gemeente (VNG) adviseert per woonruimte. Dit bedrag is gebaseerd op het 

jaarlijkse gemeentefonds voor financiering van een lokale omroep.   

Het programma-aanbod bestaat voor ten minste vijftig procent uit programma’s van 

informatieve, culturele en educatieve aard. Het programma-aanbod gaat over de 

gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.  

 

 

 

3.2.6 Criteria Vrijwilligersondersteuning 
Beleidskader Wmo Walcheren 2013-2016 
Doelen   Een (betaalbare) kwaliteit van voorzieningen en activiteiten met positieve 

gevolgen voor de samenleving, 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 en zorg. 
 Het aantal vrijwilligers in 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. 

 

Subsidies voor vrijwilligersondersteuning verlenen wij voor: 

 Het ondersteunen van de sociale infrastructuur van vrijwilligers in Veere. Het 

behouden of stimuleren van een evenwichtig aanbod van activiteiten per kern op 

het gebied van jongeren, ouderen, leefbaarheid en sociale samenhang, sport en 

cultuur door middel van de functies: 

o Verbinden en makelen: het vormen van netwerken tussen verschillende 

maatschappelijke spelers. Vraag en aanbod op het gebied van 

vrijwilligerswerk actief bij elkaar brengen. 

o Versterken: het ondersteunen en versterken van het werk van vrijwilligers 

en vrijwilligersorganisaties, advisering aan vrijwilligersorganisaties en 

deskundigheidsbevordering. 

o Verbreiden: promotie en waardering van het vrijwilligerswerk. 

o Verankeren: het borgen en vastleggen van opgedane kennis en ervaring 

met het vrijwilligerswerk. 

 Speciale prioriteit op het gebied van vrijwilligersondersteuning ligt bij 

zorgvrijwilligers. Deze vrijwilligers verlenen incidentele of structurele basis zorg of 

praktische hulp aan hulpvragers. De subsidies verlenen wij voor de functies van 

ondersteuning van vrijwilligerswerk specifiek voor vrijwillige zorg. 
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3.2.7 Criteria 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 wettelijke plicht 

 

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

2 organisaties: Stichting Dierenasiel Walcheren en Dierenbescherming Afdeling Zeeland. 

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

alleen subsidie wanneer de activiteit nog niet op een andere manier wordt aangeboden. 

 Stichting Dierenasiel Walcheren: wij verlenen subsidie op basis van het aantal 

zwerfdieren x het aantal verzorgingsdagen voor zwerfdieren uit de gemeente 

Veere. Het maximale aantal verzorgingsdagen is 14 dagen per dier. De kostprijs is 

maximaal 5 euro per dier per dag. Het maximale subsidiebedrag is 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 aanvraag en jaar na aanvraag).  

 Dierenbescherming Afdeling Zeeland: wij verlenen subsidie voor de 

dierenambulance. Het vervoer door de dierenambulance zorgt ervoor dat het asiel 

zwerfdieren kan opvangen. Het subsidiebedrag is gebaseerd op het aantal 

inwoners van 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. 




