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Inleiding
Voor u ligt het jaarprogramma welzijn, maatschappelijke ondersteuning en zorg 2020. Hierin staat
beschreven hoeveel subsidie de verenigingen en organisaties in 2020 krijgen die welzijnsactiviteiten
verrichten in Bladel of voor de Bladelse gemeenschap.
Het programma is gebaseerd op het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2016-2020 en
volgt ook de indeling in programma’s zoals deze in het beleidskader is opgenomen.
Deze programma’s zijn ‘sociale samenhang en leefbaarheid’, ‘opgroeien en opvoeden’, ‘maatschappelijke participatie’ en ‘preventie en opvang’.

Bladel, november 2019
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Programma sociale samenhang en leefbaarheid
Dorpsbladen
De dorpsbladen in de kleine kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel krijgen subsidie ter bevordering
van de eigen identiteit van de kleine kernen.
Bijdrage 2020 Dorpsblad Caskra: € 1.091,00
Bijdrage 2020 Dorpsblad ’t Hoogeloontje: € 2.380,00
Bijdrage 2020 Dorpsblad Van Aalsten tot Goor: € 991,00

Lokale publieke media-instelling / Stichting Streekomroep De Kempen
De Bergeijkse Lokale Omroep Stichting (BLOS) is in 2016 gefuseerd met Streekomroep de Kempen.
De Streekomroep heeft voor de jaren 2017 t/m 2021 subsidie aangevraagd. De Streekomroep vraagt
hierbij om € 1,30 per woonruimte (gebaseerd op de oude richtlijn voor de bekostiging van de lokale
publieke media-instelling). In 2015 is de richtlijn bijgesteld naar € 1,14 en in 2016 en 2017 gaat het om
€ 1,19 per huishouden. Dit bedrag wordt in het gemeentefonds gestort maar is niet geoormerkt. De
gemeente Bladel heeft de afgelopen jaren dan ook niet conform richtlijn bekostigd maar € 2.500,-.
De exploitatie van de omroep is op dit moment niet meer sluitend. Een van de redenen hiervoor is dat
de overgang van analoog naar digitaal uitzenden hoge kosten met zich mee brengt. Zij geven dan ook
per brief aan dat zij zonder deze hogere bijdrage binnen anderhalf jaar failliet zijn. In het kader van de
gemeentelijke zorgplicht voor een lokale omroep per 2010 is in de nieuwe Mediawet 2008 artikel
2.170 opgenomen. Hierin is onder andere bepaald dat het college zorgt voor de bekostiging van het
functioneren van de lokale publieke media-instelling. Verhoging van de gemeentelijke bijdrage zou in
lijn zijn met de gemeentelijke zorgplicht voor lokaal toereikend media-aanbod. Digitaal aanbod wordt
immers gezien als een van de kanalen die iedere omroep zou moeten gebruiken om content te ontsluiten.
Er is een bestuurlijk overleg geweest tussen de portefeuillehouders van de vier Kempengemeenten
waar de lokale publieke media-instelling eveneens uitzendingen voor verzorgt. Daarbij is afgesproken
om uit te gaan van een geleidelijke ophoging van het bedrag per huishouden in twee jaar (2018 en
2019) naar de voorgeschreven richtlijn van de VNG. In 2018 ging het voor alle vier de gemeenten om
de bekostiging van € 1,00 per huishouden (= voor de gemeente Bladel € 8.661 met 8.661 huishoudens). In 2019 is conform de richtlijnen een bedrag van €1,19 per huishouden toegekend. Dit kwam uit
op een totaalbedrag van € 10.307,-. Voor 2020 vraagt Stichting Streekomroep de Kempen een bedrag
van €10.307,00. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te kennen.
Bijdrage 2020: € 10.307,00
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Sport en recreatie
Voor de sportverenigingen geldt de volgende subsidiëring:
Iedere sportvereniging (met minimaal 15 Bladelse jeugdleden) krijgt een instandhoudingssubsidie van
€ 504,33 en een waarderingssubsidie, afhankelijk van het aantal jeugdleden. Daarnaast wordt er ook
nog een bedrag per jeugdlid gegeven.
Het aantal jeugdleden bij de sportverenigingen is wederom enigszins afgenomen.
Zie voor de subsidiebedragen over 2020 onderstaande tabel.
VERENIGING
voetbalvereniging Bladella

€ 24.177,00

voetbalvereniging Casteren

€ 6.126,00

voetbalvereniging Hapert

€ 13.916,00

voetbalvereniging Netersel

€ 6.290,00

voetbalvereniging Hoogeloon

€ 8.690,00

korfbalvereniging Bladella

€ 4.945,00

korfbalvereniging VVO Hapert

€ 3.591,00

korfbalvereniging Neca

€ 3.726,00

korfbalvereniging Klimroos H'loon

€ 3.500,00

tennisvereniging VLTB

€ 4.674,00

handbalvereniging Saturnus

€ 2.065,00

tennisvereniging Hellekens

€ 1.704,00

zwem- en waterpolovereniging Platella

€ 18.925,00

ponyvereniging St. Martinus

€ 1.569,00

gym- en turnvereniging Avanti-Turnivo

€ 4.588,00

volleybalvereniging VC Bladel

€ 4.736,00

volleybalclub Hoogeloon

€ 1.136,00

badmintonvereniging BCBH

€ 2.034,00

basketbalvereniging BC Bladel

€ 2.115,00

judoclub Bladel

€ 2.034,00

wielersportvereniging Het Snelle Wiel

€ 2.039,00

Hockeyclub Eersel

€ 1.816,00

Show- en Dansgroep Quality

€ 2.436,00

St. Kempen Run
St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel
totaal

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 128.332,00
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Gemeenschapshuizen
Eerder al maakten we melding van structurele tekorten op de exploitatie van de twee grootste gemeenschapshuizen in onze gemeente: “Den Herd” in Bladel en “Den Tref” in Hapert. Omdat de toekomst van deze huidige onderkomens binnen afzienbare tijd ingrijpend zal wijzigen, is er voor gekozen de exploitatiebijdrage tot die tijd niet aan te passen. Tekorten worden tot die tijd opgevangen ten
laste van het eigen vermogen van de beherende instellingen.
“Den Herd” Bladel.
In 2017 werd besloten het saldo van de voorziening inventaris via een eenmalige vrijval ten gunste
van de exploitatie te laten komen. Het exploitatieresultaat werd daardoor aanzienlijk gunstiger. Het
Eigen Vermogen werd met het resultaat over 2017 aangevuld. Normaliter kampt Den Herd de laatste
jaren met een jaarlijks tekort van ongeveer € 50.000,-. Het Eigen Vermogen is vooralsnog toereikend
om tekorten van die omvang nog een paar jaar op te vangen. Deze overbrugging van de huidige naar
de nieuwe situatie gaat echter wel ten koste van het vermogen dat straks in de nieuwe exploitatieopzet kan worden ingebracht.
De hoogte van de exploitatiesubsidie zal op die nieuwe situatie worden aangepast. Nu bestaat daar
nog geen zicht op. Reden waarom we ook voor 2020 een zelfde bijdrage ramen als de afgelopen jaren. Over 2019 werd een bijdrage verleend van € 176.907,- inclusief waarderingsbijdrage theater €
9.829,-. Deze bijdrage wordt ook voor 2020 verleend.
Bijdrage 2020: € 176.907,00
“Den Tref” Hapert.
Een zelfde situatie doet zich voor bij het Hapertse gemeenschapshuis. Zonder de aanstaande MFAontwikkeling hadden we enkele jaren terug de hoogte van de jaarlijkse exploitatiebijdrage al aangepast tot op een niveau dat nodig is voor een sluitende exploitatie. Ook hier worden de tekorten nog
een paar jaar ten laste van het Eigen Vermogen genomen.
Over 2019 werd een bijdrage verleend van € 81.622,-. Deze bijdrage wordt ook voor 2020 verleend.
Bijdrage 2020: € 81.622,00
De hoogte van de subsidiebijdragen aan onze 5 gemeenschapshuizen is al sinds 7 jaar hetzelfde.
Destijds werd besloten om, als aandeel in een integrale bezuinigingsronde bij de gemeente, de subsidiebijdragen aan deze instellingen te bevriezen, op het niveau van het jaar 2012 dus.
Een aantal elementen van de subsidiebijdragen betreft geoormerkte bedragen voor het voeden van de
voorzieningen onderhoud en inventaris. Die onderdelen hebben als zodanig geen invloed gehad op de
ontwikkeling van de exploitatieresultaten. Dit in tegenstelling tot de personeelskosten die sinds 2012
jaarlijks met gemiddeld 2% zijn toegenomen. Ook de andere exploitatiekosten kennen een vergelijkbare toename. Deze ontwikkeling kon de eerste jaren na 2012 vaak nog wel aardig opgevangen worden
met het subsidieaandeel voor “overige exploitatie-uitgaven”. De rek op dat onderdeel van het besteedbare budget is echter inmiddels al lang opgesoupeerd, waardoor zich ook bij de gemeenschapshuizen in Netersel, Casteren en Hoogeloon structurele tekorten beginnen af te tekenen.
Voorkomen moet dat het Eigen Vermogen bij die instellingen de komende jaren volledig wordt aangewend om tekorten op te vangen. De hoogte van de subsidiebijdragen moet van zodanige omvang zijn
dat met behulp daarvan een sluitende exploitatie mogelijk is. Het Eigen Vermogen moet van voldoende omvang zijn om incidentele tegenvallers op te vangen, net zo goed als dat bescheiden overschotten aan dat EV mogen worden toegevoegd. Daarmee wordt voorkomen, dat de gemeente jaarlijks,
afhankelijk van de werkelijke exploitatieresultaten, moet gaan bijbetalen of terugvorderen. Bovendien
wordt op die manier de beherende instellingen de zekerheid van een vaste bijdrage in het vooruitzicht
gesteld. Die bijdrage moet dus wel van zodanige omvang zijn, dat deze systematiek in de praktijk ook
daadwerkelijk mogelijk is.
Om dat weer mogelijk te maken dienen de huidige subsidiebijdragen ( nog gebaseerd op het kostenniveau van 2012 ) in ieder geval éénmalig met een extra verhoging bij de tijd te worden gebracht.
Verder wordt voorgesteld de subsidieverlening aan de gemeenschapshuizen niet langer te bevriezen,
maar jaarlijks een indexering toe te passen die in de pas loopt met de reguliere loon- en prijsstijgingen.
Veel van de in 2012 doorgevoerde bezuinigingsmaatregelen t.b.v. welzijnsactiviteiten zijn inmiddels al
jaren teruggedraaid.
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Het voorstaande heeft het volgende effect op de exploitatiebijdragen aan de gemeenschapshuizen in
Netersel, Casteren en Hoogeloon:
“D’n Anloôp” Hoogeloon
Met het huidige niveau van subsidiëren heeft men de afgelopen jaren, het ene jaar een bescheiden
tekort en het andere jaar een bescheiden positief resultaat geboekt. Ook over 2019 en 2020 verwacht
men een nagenoeg kostendekkende exploitatie te realiseren.
Voorgesteld wordt het niveau van subsidiëren m.b.t. “D’n Anloôp” ingaande 2020 enkel aan te passen
door middel van een indexering voor reguliere loon-en prijsontwikkeling van 2%.
De hoogte van de voor 2019 verleende exploitatiebijdrage bedraagt € 89.174,- ( inclusief vergoeding
gymonderwijs ). Vermeerderd met 2% indexering bedraagt de bijdrage voor 2020 € 90.957,-.
Bijdrage 2020: € 90.957,00
“D’n Aôrd” Casteren.
Bij de berekening van de subsidiebijdrage 2012 bedroeg het aandeel personeelskosten ongeveer €
55.000,-. Deze zijn inmiddels met ongeveer € 20.000,- toegenomen. Dat is de belangrijkste reden dat
het tekort over 2019 en 2020 naar verwachting gemiddeld ongeveer € 15.000 zal bedragen.
Voorgesteld wordt de subsidiebijdrage te verhogen met € 15.000 en nieuwe bijdrage vervolgens ingaande 2020 jaarlijks te vermeerderen met 2% ter compensatie van loon- en prijsstijgingen.
De hoogte van de voor 2019 verleende exploitatiebijdrage bedraagt € 83.111,- ( inclusief vergoeding
gymonderwijs ). Vermeerderd met € 15.000 en vervolgens 2% indexering bedraagt de bijdrage voor
2020 € 100.073,-.
Bijdrage 2020: € 100.073,00
“De Poel” Netersel.
In het verleden werden door de beherende instelling bijdragen ontvangen voor investeringen materiële
activa. Middels de jaarlijkse vrijval van een deel van deze middelen werd de afschrijving “bekostigd”
en werd de exploitatie met het meerdere boven het bedrag van de afschrijving, positief beïnvloed.
De werkelijke exploitatieresultaten waren dus wat nadeliger. Positieve resultaten zijn de afgelopen
jaren ingeruild voor tekorten van ongeveer € 7.000,-. Dit heeft er toe geleid dat het Eigen Vermogen
van de stichting inmiddels bij 18.000,- negatief is. Om de beherende instelling in staat te staat een
sluitende begroting te realiseren met een bescheiden Eigen Vermogen om toekomstige tegenvallers
incidenteel op te kunnen vangen, dient het negatief EV te worden aangezuiverd met een éénmalige
bijdrage van € 18.000 en moet de jaarlijkse bijdrage worden verhoogd met € 7.000,-. Vervolgens dient
deze nieuwe bijdrage jaarlijks te worden geïndexeerd om opnieuw scheefgroei tussen subsidieniveau
en praktijk ( en dus tekorten ) te voorkomen. De hoogte van de voor 2019 verleende exploitatiebijdrage bedraagt € 51.285,- ( inclusief vergoeding gymonderwijs ). Vermeerderd met € 7.000 en vervolgens
2% indexering bedraagt de bijdrage € 59.450,-.
Bijdrage 2020: € 77.450,00
Toename uitgaven gemeenschapshuizen 2020 ten opzichte van 2019:
=

Bladel
Hapert
Hoogeloon
Casteren
Netersel
Totaal

€
0
€
0
€ 1.783
€ 16.962
€ 8.165
€ 26.910

( 90.957 -/- 89.174 )
( 100.073 -/- 83.111 )
( 59.450 -/- 51.285 )
exclusief de éénmalige bijdrage van € 18.000,- aan “De Poel”.

Bibliotheek De Kempen (BDK)
Bibliotheek de Kempen voert de taken uit die volgens de Wet Stelsel Openbare Bibliotheken (WSOB)
zijn ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek. De samenwerkende gemeenten (Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Oirschot, Reusel -de Mierden en Valkenswaard) en Bibliotheek De Kempen
(BDK) organiseren samen het bibliotheekwerk in de regio. Een strategische visie vormt het kader voor
bibliotheekwerk. In een bestuursovereenkomst zijn afspraken vastgelegd over de samenwerking en de
gemeenschappelijke en regionale uitvoering van het bibliotheekwerk. Zowel de bestuursovereenkomst
als de gezamenlijke strategische visie zijn begin 2018 vernieuwd.
De samenwerkende gemeenten zijn samen verantwoordelijk voor de organisatie van de lokale bibliotheekfunctie. De kernfuncties richten zich op informeren, leren, lezen, ontmoeting & debat en podium.
De gemeenten hoeven niet alle kernfuncties binnen de eigen gemeente te organiseren, maar zijn wel
samen verantwoordelijk voor de toegang tot alle kernfuncties.
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Specifieke aandachtspunten van BDK zijn het bevorderen van lees- en mediavaardigheden, het vergroten van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen en het faciliteren van haar bezoekers om zich te ontplooien en te blijven leren.
Kostenstructuur:
In 2016 hebben de gemeenten en Bibliotheek De Kempen een bekostigingssystematiek afgesproken,
die is toegepast op de bibliotheekbegroting. Hierbij wordt uitgegaan van het toerekenen van kosten
naar drie thema’s:
• Vestigingen: waaronder de vijf full service vestigingen in de gemeenten waar zich voortgezet
onderwijs bevindt.
• Educatie: lezen en mediawijsheid bevorderen bij 0-18 jarigen.
• Programmering: activiteiten gericht op persoonlijke ontwikkeling van 18+, met speciale aandacht voor kwetsbare groepen, zoals laaggeletterden.
Dit heeft tot gevolg dat de overige kosten (de bijdragen in de centrale kosten) per inwoner beperkt
blijven (€4,18 per inwoner). Daarnaast is in het bestuurlijk overleg vastgesteld dat sommige vestigingen in de gemeenten een regionale functie hebben. Aan deze vestigingskosten (exclusief huisvestingkosten) draagt iedereen voor 50 procent bij. Ook dit wordt middels een bedrag per inwoner toegerekend (€1,78 per inwoner).
Ontwikkelingen:
De huidige bekostigingssystematiek wordt eind 2019 geëvalueerd, en verandert daardoor mogelijk.
Het uitganspunt blijft dat er een goede balans is voor het centraal in stand houden van een bibliotheekorganisatie die zoveel mogelijk lokaal maatwerk levert. Verder zal in 2020 een nieuwe visie op
het lokale bibliotheek werk worden geformuleerd.
Bijdrage 2020:
Voor de uitvoering van bovenstaande taken vraagt Bibliotheek de Kempen €462.116,-. Dit is inclusief
compensatie voor de huurkosten van het pand in Marktstaete Bladel. Voorgesteld wordt om een subsidie beschikbaar te stellen van €462.116,- zodat de werkzaamheden van BDK in 2020 doorgang
kunnen vinden. Mochten de evaluatie en/of de vernieuwde visie aanleiding geven tot een heroverweging van het bedrag, dan wordt uw raad hierover geïnformeerd.
Bijdrage 2020: €462.116,00

Cultuurbeleid
De doelstellingen van het gemeentelijke cultuurbeleid zijn:
a. het op positieve wijze beïnvloeden van de “levensstijl” van de gemeente Bladel;
b. het tenminste in stand houden van dat wat we aan kunst en cultuur in de gemeente hebben;
c. behoud en onderhoud van voor de gemeenschap waardevolle culturele objecten en voorzieningen;
d. stimuleren en faciliteren van de culturele verscheidenheid;
e. het toegankelijk maken en houden van cultuur voor zoveel mogelijk inwoners van de gemeente
Bladel;
f. ondersteunen en stimuleren van innovatieve particuliere initiatieven.

Muziekverenigingen
De subsidieramingen voor de muziekverenigingen zijn ingaande 2008 gebaseerd op de “Nadere regels voor de subsidiëring van de muziekverenigingen in de gemeente Bladel”, die op 20 september
2007 door de raad zijn vastgesteld. Bij de berekening voor 2020 is gebruik gemaakt van de subsidieaanbeveling 2020 van de Landelijke Muziek Organisaties (LMO’s) FKM, KNFM en NFCM.
Eén van deze subsidieaanbevelingen is een procentuele bijdrage in de werkelijke kosten in honorarium dirigent en instructeur van 30%. In 2018 is besloten om deze bijdrage te begrenzen tot een maximum bedrag van € 6.976,20 per muziekvereniging.
Harmonie L’Union Bladel
Bijdrage 2020: € 19.680,00
Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert
Bijdrage 2020: € 19.239,00
Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Bijdrage 2020: € 16.260,00
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Show- en drumfanfare Sint Joris Hoogeloon
Bijdrage 2020: € 13.234,00
Muziekvereniging Sint Willibrordus Casteren
Bijdrage 2020: € 12.727,00
PUUR Poporkest
Bijdrage 2020: € 5.657,00

Toneelverenigingen
De toneelverenigingen vragen voor 2020 subsidie voor de voortzetting van dezelfde of in hoofdzaak
dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren. Toneelverenigingen Pardoes en St. Pancratius ontvangen subsidie voor jeugdactiviteiten. Zij zullen achteraf aan moeten tonen dat het toneel gespeeld door
kinderen ook werkelijk is gebeurd.
Toneelvereniging De Eenakter Hapert
Bijdrage 2020: € 1.000,00
Toneelvereniging Pardoes Netersel
Bijdrage 2020: € 1.500,00
Toneelvereniging St. Pancratius Hoogeloon
Bijdrage 2020: € 1.500,00
Toneelvereniging Casteren
Bijdrage 2020: € 1.000,00

Stichting Sniederskring Bladel
De waardering voor het laagdrempelige aanbod van literaire avonden/bijeenkomsten, met name voor
jongeren, is vertaald in een structurele subsidie van € 225,00.
Bijdrage 2020: € 225,00

Heemkundige Kring Pladella Villa
Pladella Villa vraagt voor het jaar 2020 subsidie aan voor de voortzetting van dezelfde of in hoofdzaak
dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren: het tot stand brengen of in stand houden van voorzieningen om zoveel mogelijk facetten van ons cultureel erfgoed te behouden en de inwoners van onze
gemeente de mogelijkheden bieden om daarvan kennis te nemen.
Bijdrage 2020: € 8.000,00

Blaalse School
De Blaalse School is een teken- en schilderclub die bestaat uit 50 amateurschilders, afkomstig uit alle
kernen van de gemeente. Er is geen eis naar een bepaald niveau, maar durven, proberen, leren en
kijken zijn de kernbegrippen binnen de vereniging.
De Blaalse School teert al jaren in op de begroting en is leden aan het verliezen, omdat de contributie
de laatste jaren verhoogd is en inmiddels € 100,- per lid bedraagt. Om hun begroting toch sluitend te
krijgen wordt het aanbod beperkt en worden bepaalde workshops niet meer aangeboden. Om toch
een breed aanbod te kunnen blijven aanbieden en niet jaarlijks de leden een flinke contributieverhoging te hoeven voorschotelen, is er in 2018 een verzoek gedaan om voor een gemeentelijke subsidie
in aanmerking te komen. In 2018 is er door de gemeente Bladel een incidentele subsidie van
€ 1.500,00 toegekend aan de Blaalse School.
In 2019 is door de Blaalse School wederom een subsidieaanvraag ingediend, omdat de tekorten blijvend zijn. Er is ook geen aanleiding om te vernemen dat de financiële situatie van de Blaalse School
de komende jaren zal verbeteren. Voorgesteld wordt daarom een structurele subsidie toe te kennen
om er voor te zorgen dat ze een zo breed mogelijk aanbod kunnen blijven aanbieden. Er wordt voorgesteld om vanaf 2020 een structurele subsidie toe te kennen van € 1.500,00 aan de Blaalse School.
Bijdrage 2020: € 1.500,00
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Stimuleringsregeling cultuurinnovatie
Om invulling te geven aan de uitgangspunten vernieuwing, cultuurdeelname en kunst heeft de gemeente een stimuleringsregeling cultuurinnovatie. Via deze regeling kunnen projecten worden ondersteund die een bijdrage leveren aan vernieuwing en/of cultuurdeelname en/of openbare beeldende
kunst. De initiatieven voor deze projecten kunnen worden genomen door cultuurmakers en cultuurdragers. De maximum bijdrage per project of activiteit is € 1.500. De middelen kunnen worden aangewend voor uiteenlopende activiteiten en projecten.
Voorwaarden van de stimuleringsregeling cultuurinnovatie staan vastgelegd in de cultuurnota.
Bijdrage 2020: € 4.000,00

Volksfeesten
Koningsdagactiviteiten
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarde:
 het organiseren van kinderactiviteiten ter gelegenheid van Koningsdag, waardoor de gebruiken en tradities rondom de viering van dit feest in stand worden gehouden.
De bijdrage is gebaseerd op de volgende grondslagen:
- basisbedrag ter bekostiging van materialen, die nodig zijn bij de uitvoering van de activiteiten;
- bijdrage per 0-12 jarige (potentiële deelnemers/doelgroep) in het betreffende kerkdorp, voor
prijsjes, traktaties, consumpties e.d. Indien minder dan het beschikbare bedrag voor deze kostencategorie wordt besteed, mag het restant worden aangewend voor extra kosten in de categorie materiaalkosten.
Bij de berekening van de subsidiebijdrage is uitgegaan van het aantal kinderen in de leeftijd van
0 t/m 12 jaar per kern op peildatum 1 juli 2019.
Bijdrage 2020:
- Oranjecomité Hoogeloon
- Oranjecomité Bladel
- Oranjecomité Netersel
- Oranjecomité Casteren
- Oranjeactiviteiten Hapert

€ 435,00
€ 1.185,00
€ 358,00
€ 361,00
€ 747,00

Totaal € 3.085,00

Kerststallen
In alle kernen van de gemeente Bladel wordt elk jaar in de maand december een kerststal opgebouwd.
De gemeente kent voor deze activiteiten een jaarlijkse subsidie toe.
Bijdrage 2020:
- Kerststal Bladel
- Kerststal Netersel
- Kerststal Hapert
- Kerststal Hoogeloon
- Kerststal Casteren

€ 217,00
€ 217,00
€ 217,00
€ 217,00
€ 217,00

Dodenherdenking
De comités vragen voor 2020 subsidie voor de voortzetting en/of uitbreiding van in hoofdzaak dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren.
De gemeente kent voor deze activiteiten een jaarlijkse subsidie toe.
Bijdrage 2020:
- Dodenherdenking Hoogeloon
- Dodenherdenking Bladel

€ 650,00
€ 650,00

Intocht Sint Nicolaas
Om in aanmerking te komen voor subsidiëring van de uitgaven gemoeid met de intocht van
St. Nicolaas moet voldaan worden aan de volgende voorwaarde:
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het organiseren van een feestelijk onthaal van de goedheiligman, waardoor de gebruiken
rondom de viering van dit feest in stand worden gehouden.
De bijdrage is gebaseerd op de volgende grondslagen:
- een basisbedrag
- een bedrag per 0 - 6 jarige.
Bij de berekening van de subsidiebijdrage is uitgegaan van het aantal kinderen in de leeftijd van
0 t/m 6 jaar per kern op peildatum 1 juli 2019.
De gemeente kent voor deze activiteiten een structurele subsidie toe.
Bijdrage 2020:
- St. Nicolaasintocht Hapert
- St. Nicolaasintocht Hoogeloon
- St. Nicolaasintocht Casteren
- St. Nicolaasintocht Netersel
- St. Nicolaasintocht Bladel

€ 645,00
€ 395,00
€ 319,00
€ 328,00
€ 937,00

Waarderingsbijdragen grote carnavalsoptochten
Een waarderingsbijdrage wordt verstrekt voor activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder
deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of voortzetting ervan, van
subsidiëring afhankelijk te maken.
Er vinden in de gemeente Bladel met betrekking tot volksfeesten jaarlijks twee grote activiteiten/evenementen plaats, die uniek zijn in de regio, zich jaarlijks mogen verheugen in grote bezoekersaantallen, een grote deelname én regionale uitstraling bezitten waarmee op positieve wijze een bijzondere bijdrage wordt geleverd aan de promotie van onze gemeente.
Bijdrage 2020:
- Stichting Kempenoptocht Hapert € 500,00
- De Blaalse Lichtstoet
€ 500,00

Waarderingsbijdragen aan (jeugdige) carnavalswagenbouwers
De afgelopen jaren zijn er regelmatig vragen gesteld m.b.t. de waarderingssubsidie voor jeugdige
carnavalswagenbouwers. Deze vragen kwamen van zowel burgers als gemeenteraadsleden. Dit was
de aanleiding om de huidige regeling eens kritisch te bekijken. Op basis daarvan is er een voorstel
gekomen voor een verhoging van het subsidiebudget en een andere verdeling van de waarderingssubsidie per carnavalsgroep. Dit nieuwe voorstel is opgenomen in het ontwerp-jaarprogramma en
voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit heeft ertoe geleid dat er 2 moties zijn ingediend voorafgaand
aan de raadsvergadering van 7 november 2019. De gemeenteraad heeft tijdens deze vergadering
ingestemd met de motie van de fracties CDA, VHP en BT.
Voorgesteld wordt om de punten uit deze motie door te voren binnen de huidige regeling. Dit zorgt
voor de volgende (aangepaste) subsidievoorwaarden.
-

-

Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 10 jongeren bestaan van tussen de 0 en 21 jaar
en daarvan moet minimaal 75% in de gemeente Bladel woonachtig zijn;
De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet minimaal de afmetingen van een personenauto hebben;
Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelgenomen worden;
De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal optochten waaraan wordt deelgenomen binnen de gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 optocht wordt € 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan 2 optochten wordt € 350,- beschikbaar gesteld en bij deelname aan 3 optochten wordt
€ 450,- beschikbaar gesteld (de Blaalse Lichtstoet wordt hierbij niet als optocht meegeteld);
Na afloop van carnaval dient er per optocht een bewijs van deelname en een foto van de wagen
te worden overlegd aan de gemeente Bladel;
Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, wordt per carnavalsgroep nog
eens € 100,- extra subsidie verstrekt om te besteden aan de milieustraat.

Financiën
De bovengenoemde nieuwe voorwaarden hebben de volgende financiële consequenties:
Het totale nieuwe subsidiebudget zal verhoogd worden van € 5.000,- naar € 9.000,Mocht de subsidie haar plafond van € 9.000,- bereiken, dan wordt de subsidie naar ratio verdeeld.
Bijdrage 2020: € 9.000,00
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Stichting Brood en Spelen; Totaalfestival
In Bladel worden jaarlijks de zogenaamde zomerfeesten georganiseerd. Het programma is door de
jaren heen gegroeid tot een veelzijdig gebeuren met muziek, theater, beeldende kunst en activiteiten
voor kinderen. Het Totaalfestival is een begrip in de regio en mag zich jaarlijks verheugen in grote
bezoekersaantallen. De veelzijdigheid binnen het programma, de medewerking van ruim 150 vrijwilligers, de grote bezoekersaantallen, de regionale uitstraling en de positieve bijdrage die daarmee
wordt geleverd aan de promotie van onze gemeente, verdient een passende waardering.
Bijdrage 2020: € 3.500,00

@7 jongerenruimte
Sinds 2010 organiseert de stichting jongerenruimte @7 activiteiten in Hapert voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 16 jaar in het gemeenschapshuis Den Tref te Hapert. Dit met als doelstelling het bewerkstelligen van maatschappelijke participatie van deze jongeren door middel van het aanbieden van
een plek om op vrijdagavond samen activiteiten te ontplooien, onder toezicht van vrijwilligers. Na overleg tussen de betrokkenen is besloten om eenmalig voor 2019 geen activiteiten te organiseren en dus
ook geen subsidie aan te vragen voor dat jaar. Komend jaar worden de activiteiten weer hervat. Zodoende is er ook weer een subsidieverzoek ingediend.
Bijdrage 2020: € 750,00

Vormings- en ontwikkelingswerk: muzikale en kunstzinnige vorming
Het beleid voor de muzikale en culturele vorming is gericht op de volgende doelstellingen:
- aan alle leerlingen uit het primair onderwijs een aanbod van muzikale basisvorming geven waarmee
zij desgewenst toegang kunnen krijgen tot instrumentale of vocale vorming;
- inwoners tussen de 6 en 21 jaar stimuleren tot deelname aan vormende activiteiten op het gebied
van muziek, dans en drama door bij te dragen in de kosten van deelname middels individuele subsidie.

Muzikale basisvorming op de scholen voor primair onderwijs
Alle basisscholen in Bladel hebben muzikale basisvorming in het lesaanbod opgenomen. Alle groepen
vier en vijf volgen deze lessen en de scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de invulling van de muzikale basisvorming.
Bijdrage 2020: € 30.000,00

Individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming
In het kader van de Uitvoeringsregeling Individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming zijn in
het schooljaar 2018-2019 in totaal 255 individuele subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 245 aanvragen zijn toegekend. In het schooljaar 2017-2018 zijn er 342 individuele subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 336 aanvragen zijn toegekend.
Conform de Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2018 wordt
het normbedrag jaarlijks geïndexeerd volgens de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging
(KNTV)-norm. Dit omdat het salaris van de docent een belangrijke factor is voor de hoogte van het
lesgeld. Voor het cursusjaar 2017-2018 bedroeg het maximum subsidiebedrag € 414,-. Doorberekend
naar het budgetplafond voor het rugzakjesmodel bedroeg het budgetplafond € 103.000,-. Beide bedragen dienen voor 2020 volgens de KNTV-norm met 2,4% geïndexeerd te worden. Het maximum
subsidiebedrag per cursus bedraagt daarmee € 424,-. Het budgetplafond kan worden verhoogd tot
€ 105.500,Omdat er in het afgelopen cursusjaar echter sprake was van een budgetoverschot van ongeveer
€ 25.000,- wordt een verhoging van het budgetplafond niet noodzakelijk geacht. Daarom wordt voorgesteld om voor 2020 een bedrag van € 103.000,- te oormerken als budgetplafond voor de uitvoeringsregeling individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming.
Bijdrage 2020: € 103.000,00
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Vormings- en ontwikkelingswerk: maatschappelijke vorming
Tot maatschappelijke vorming rekenen wij activiteiten die mensen handvatten bieden om zelfstandig
deel te nemen aan het maatschappelijke verkeer. De verantwoordelijkheid voor de organisatie en
bekostiging van deze activiteiten ligt primair bij de mensen zelf en de organisaties waarin zij zich verenigd hebben. Het subsidie-instrument wordt ingezet voor activiteiten die georganiseerd en uitgevoerd
worden door vrijwilligers die zelf niet primair tot de doelgroep behoren.
Rode Kruis afdeling de Zaligheden – project Samenspraak
Het Rode Kruis afdeling de Zaligheden heeft per mail van 19 april 2019 laten weten dat het project
Samenspraak niet langer past in hun kerntaken ‘het voorkomen van nood, het verlenen van noodhulp
en evenementenhulp’ en daarom per 31 december 2019 wordt beëindigd.
In Wel! Welzijn de Kempen heeft het rode kruis een organisatie gevonden die dit project wil overnemen. Verderop in dit jaarprogramma zal dit uitgebreider worden toegelicht.
Bijdrage 2020: € 0,-

Stichting Het Brabants Landschap
Brabants Landschap is actief in het beheer en de openstelling van enkele natuurgebieden in deze
gemeente. De organisatie verzorgt ook educatieve activiteiten voor jeugdigen in relatie tot natuur en
milieu. Voor deze activiteiten op het terrein van maatschappelijke vorming kennen wij een structurele
subsidie toe. Voor de hoogte van het bedrag sluiten wij aan bij de vraag van Brabants Landschap om
€ 0,01 per inwoner beschikbaar te stellen.
Bijdrage 2020: € 200,00

Vluchtelingen en allochtonenbeleid
De gemeente trekt zich het lot van vluchtelingen aan en vervult in de opvang een actieve rol. Wanneer
asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, stromen ze uit naar gemeenten. Gemeenten krijgen vanuit het Rijk halfjaarlijks een taakstelling opgelegd voor de te huisvesten statushouders. Om de maatschappelijke integratie en participatie van statushouders te bevorderen, faciliteert de gemeente de
juiste (im)materiële ondersteuning.

Stichting Vluchtelingenhulp Bladel
De stichting Vluchtelingenhulp Bladel richt zich, uitsluitend met vrijwilligers, op het adviseren, doorverwijzen en mogelijk aanbieden van de juiste materiële hulp en immateriële ondersteuning aan vluchtelingen die zich in de gemeente Bladel vestigen. Vluchtelingenhulp biedt ondersteuning op een breed
scala van maatschappelijke terreinen, zoals: huisvesting, gezinshereniging, financiën, gezondheidszorg, onderwijs, het vinden van werk, het gezin, vrijetijdsbesteding, rechtspositie en het opbouwen van
een sociaal netwerk. Hierbij wordt intensief samengewerkt met de gemeente Bladel, Kempenplus,
woningstichting de Zaligheden en het COA.
Door de toename van het aantal vluchtelingen in onze gemeente is ook het werk van de Stichting
Vluchtelingenhulp de laatste jaren fors toegenomen, in het bijzonder dat van de coördinator. In reactie
hierop is na ontvangst van de subsidieaanvraag voor 2018 door de gemeente intensief overlegd met
de coördinator over een realistische(re) begroting waarin kostenposten daadwerkelijk worden begroot
en daarmee ook gesubsidieerd. Dit past in het streven van de gemeente om de (toegenomen) gemeentelijke taak voor vluchtelingen de komende jaren verder te structureren en ‘professionaliseren’
zonder daarbij overigens de zelfstandigheid van de vrijwilligersstructuur van de Stichting Vluchtelingenhulp Bladel aan te passen. De inzet van de Stichting Vluchtelingenhulp Bladel met louter vrijwilligers is namelijk een positief voorbeeld voor de regio en zelfs landelijk van een adequate, ‘professioneel’ geleide steunfunctie-organisatie voor vluchtelingen. In de nieuwe begroting (en daarmee subsidieaanvraag) zijn met name de kostenposten voor sociaal-culturele activiteiten voor vluchtelingen,
inburgeringsactiviteiten en (reis)kostenvergoedingen voor de vrijwilligers verhoogd tot een realistisch
en nieuw ambitieniveau. Daarom is besloten vanaf 2018 het subsidiebedrag structureel op te hogen
van € 7.000,- naar
€ 20.000,-. Voorgesteld wordt om net als in 2019 ook voor 2020 weer een subsidie van € 20.000,- toe
te kennen.
Bijdrage 2020: € 20.000,00
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Programma opgroeien en opvoeden
Kindervakantiewerk
De kindervakantiecomités verzorgen in de zomervakantie op lokaal niveau gedurende meerdere
dagen, al of niet aaneengesloten, een ochtend- of middagvullend programma voor de jeugd van
4-12 jaar.
De bijdrage is gebaseerd op de volgende grondslagen:
- een basisbedrag ter bestrijding van de kosten van vergaderingen, werving, publiciteit, administratie, telefoon, porti, km-vergoeding en andere kosten die als organisatiekosten zijn aan te merken;
- een vaste bijdrage in de kosten van activiteiten (o.a. huur van de accommodatie, materiaalkosten,
prijzen, versnaperingen, verzekeringen etc.);
- een vaste bijdrage in de stortkosten per kind van 4-12 jaar woonachtig in het betreffende kerkdorp.
Bijdrage 2020:
- Stichting Oewakadoe Hapert
- Stichting kindervakantiewerk Hoogeloon
- Stichting kindervakantiewerk Casteren
- Stichting kindervakantieweek Netersel
- Stichting Mezzeveulespeule Bladel

€ 2.519,00
€ 2.048,00
€ 1.366,00
€ 1.257,00
€ 3.974,00

Totaal € 11.164,00

Stichting Jong Nederland Hapert
Stichting Jong Nederland is gehuisvest in een onderkomen op het sportpark van Hapert.
De subsidiebijdrage is gebaseerd op:
- 50% van de kosten van cursussen, vorming en scholing ter bevordering van de deskundigheid van
de leiding;
- basisbedrag van € 680,67 ter dekking van de organisatiekosten (kosten van vergaderingen, werving, publiciteit, administratie, telefoon, porti, km-vergoeding en andere kosten die als organisatiekosten zijn aan te merken);
- 25% van de activiteitenkosten (huur van de accommodatie, materiaalkosten, verzekeringen etc.)
met uitzondering van de kosten van de activiteiten met het voorop gestelde doel extra inkomsten
te verwerven.
Ingaande 2015 is de huur van de accommodatie aangepast aan de nieuwe situatie waarin het onder
andere mogelijk wordt de accommodatie te verhuren aan andere Jong Nederland afdelingen. De mogelijkheid om extra inkomsten te genereren levert volgens de begroting van Jong Nederland voldoende op om de verhoogde huurlasten te compenseren.
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de volgende voorwaarde:

het (wekelijks) organiseren van activiteiten voor jongeren om deze op een ongedwongen en
gezellige manier, in groepsverband, bezig te houden op het gebied van sport en spel, creativiteit en buitenleven onder (bege)leiding van vrijwillig(st)ers.
De stichting ontvangt gedurende de gehele budgetperiode een vast bedrag per jaar.
Bijdrage 2020: € 2.984,00

Scouting St. Willibrord Bladel
Voor 2020 heeft de Scouting Sint Willibrord Bladel subsidie aangevraagd voor de voortzetting van
dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren.
Bijdrage 2020: € 14.795,00

Scouting Jubam Duizel
Voor 2020 heeft de Scouting Jubam Duizel subsidie aangevraagd voor de voortzetting van dezelfde of
in hoofdzaak dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren.
Bijdrage 2020: € 1.296,00
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Stichting Speel-o-theek Samenspel
De stichting vraagt voor 2020 subsidie voor de voortzetting van dezelfde of in hoofdzaak dezelfde
activiteiten als in voorgaande jaren.
De grondslag waarop de subsidiebijdrage is gebaseerd is op basis van de verschuldigde huur- en
energielasten. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vanaf 1 mei 2011 voortaan de werkelijke energiekosten in rekening te brengen bij de huurders van de voormalige gemeentewerf.
Bijdrage 2020: € 6.500,00

Stichting Speeltuin De Hofstad Bladel
De stichting vraagt voor 2020 subsidie voor de voortzetting van dezelfde of in hoofdzaak dezelfde
activiteiten als in voorgaande jaren.
Veel donateurs steunen de speeltuin met een bijdrage. Investeringen in vernieuwing van de speeltuin
worden ten laste van de exploitatie geboekt, die als gevolg daarvan in enig jaar flink in de min kan
schieten. De tekorten worden opgevangen uit de reserve. De begroting voor 2020 laat zien dat er een
tekort is begroot. De subsidiebijdrage blijft nodig voor de dekking van de reguliere exploitatiekosten.
Bijdrage 2020 € 2.846,00

Ijsbaantjes
Een waarderingsbijdrage wordt verstrekt voor activiteiten die de gemeente van belang vindt, zonder
deze naar aard of inhoud te willen beïnvloeden en zonder de uitvoering of voortzetting ervan, van
subsidiëring afhankelijk te maken.
Schaatsen op natuurijs is zo’n activiteit die daarnaast ook nog eens echt bij de Nederlandse cultuur
hoort. Ieder jaar wordt er nu al (bij voldoende vorst) een ijsbaantje gecreëerd door buurtvereniging d’n
Ouwe Toren op de rolschaatsbaan bij de Mariaschool in Bladel. Dit initiatief wordt altijd zeer gewaardeerd, krijgt volop media-aandacht en vooral de (jonge) kinderen maken er dan ook veelvuldig gebruik
van. De gemeente Bladel waardeert dit initiatief ook en heeft in 2018 een incidentele subsidie verstrekt voor het ijsbaantje in Bladel. Om ook de andere kernen te stimuleren om een dergelijk initiatief
op te zetten, wordt voorgesteld een garantiesubsidie beschikbaar te stellen voor alle kernen. Dit houdt
in dat bij onvoorziene omstandigheden en/of bijkomende kosten de gemeente Bladel garant staat om
die kosten (tot een maximum van € 250,00 per kern) te dekken.
Bijdrage 2020: € 1.250,00

Preventieve jeugdzorg
Op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is het de taak van de gemeente om lokaal
opgroei- en opvoedingsondersteuning te organiseren voor jeugdigen en ouders met lichtere opvoeden opgroeiproblemen. Deze opvoedondersteuning wordt gerealiseerd door middel van de volgende
functies:
1. Informatie en advies: ongevraagde informatie over opgroeien en opvoeden en het beantwoorden
van specifieke vragen van ouders en jeugdigen.
2. Signalering: het vroegtijdig signaleren van problemen van jeugdigen en opvoeders.
3. Toeleiding naar het hulpaanbod.
4. Licht pedagogische hulp: kortdurende advisering en lichte hulpverlening op momenten dat de
opvoeding dreigt te stagneren.
5. Coördinatie van zorg op lokaal niveau: de gemeente moet ervoor zorgen dat lokale instellingen
afspraken maken over het bij elkaar brengen van afzonderlijke probleemsignalen van/over het
gezin en het onderling afstemmen van de hulpverlening.

Jeugdgezondheidszorg
Doelstelling: de gezondheid, groei en ontwikkeling van jeugdigen bevorderen en beschermen.
Zuidzorg ten behoeve van de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen
Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg voor de doelgroep 0 – 4 jaar wordt het basisaanbod
preventie (BAP) aangeboden. Het BAP is bedoeld om de gezondheid van elk kind van 0 – 4 jaar te
bevorderen en lichamelijke, psychische, cognitieve en sociale problemen te voorkomen. Het bestaat
uit een aantal activiteiten en programma’s die naar behoefte van de ouders en/of vanuit inzicht van de
professional worden uitgevoerd. Naast het BAP zijn gemeenten vanaf 1-1-2019 ook verantwoordelijk
voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zuidzorg gaat deze taak voor de ge-
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meente uitvoeren voor de 0-4 jarigen. Bekostiging vindt plaats door een structurele storting in het gemeentefonds door de Rijksoverheid.
De JGZ heeft alle kinderen in beeld. De professionals zien de kinderen regelmatig en volgen hen tijdens het opgroeien. Zij monitoren groei en ontwikkeling, doen gezondheidsonderzoek en screenen.
De JGZ heeft een brede, integrale beoordeling van kinderen in de context van gezin en omgeving en
kijkt naar het individuele kind en de gezondheidstoestand van alle kinderen. Behoeften worden tijdig
gesignaleerd. De JGZ kan actie ondernemen door, waar nodig, gespecialiseerde voorzieningen aan te
bieden zodat ouders en/of kinderen worden ontzorgd, hun veerkracht wordt versterkt, zij kunnen participeren in hun sociale omgeving, en hun eigen gezondheid kunnen regisseren. Dit alles ter bevordering van een positieve ontwikkeling in de groei van het kind. Om dit goed te kunnen blijven doen wordt
veel samengewerkt met voorschoolse voorzieningen zoals kinderopvang en peuterspeelzalen, (eerstelijns) gezondheidszorg en gemeentelijke wijkteams.
Binnen het BAP voert de JGZ van Zuidzorg de volgende activiteiten uit:
- Prenatale huisbezoeken bij risicogezinnen. Risicozwangeren ontvangen in één of meer huisbezoeken informatie, begeleiding en voorlichting;

-

Intake en kennismaking;
Neonatale gehoorscreening en hielprikscreening;
Vaste contactmomenten (veelal op het consultatiebureau), waarin systematische monitoring,
screening en signalering van de ontwikkeling van het kind centraal staat;
Overige contactmomenten waarin individueel advies en/of extra screening op lichamelijke gezondheid en/of ontwikkeling geboden worden;
Toeleiding naar Vroeg en Voorschoolse Educatie.

Ontwikkeling:
Mogelijk wordt per 1-6-2020 de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar belegd bij de GGD
Brabant-Zuidoost. Dit heeft uiteraard invloed op de hoogte van het subsidiebedrag 2020 voor Zuidzorg, maar ook op de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Bestuurlijke besluitvorming dient hierover
nog plaats te vinden. Voorgesteld wordt om voor de zekerheid, ter continuering van de zorg voor deze
doelgroep in 2020, wel het volledige gevraagde subsidiebedrag te ramen. Afhankelijk van bestuurlijke
besluitvorming kan het subsidiebedrag voor Zuidzorg nog naar beneden worden bijgesteld. Deze wijziging zal dan worden voorgelegd aan uw raad.
Voor de uitvoering van het basisaanbod preventie vraagt Zuidzorg voor 2020 een subsidie van
€ 284.226,-. Dit subsidiebedrag heeft Zuidzorg als volgt berekend: het aantal 0-4 jarigen op 31 december 2018 (746 0-4 jarigen) vermenigvuldigd met de integrale kostprijs per kind per jaar (€ 381,per kind). Hierbij is een indexering toegepast van 4,08% ten opzichte van de integrale kostprijs van
vorig jaar (€ 366,-). Dit is conform de indexcijfer voor zorgproducten van de Nederlandse zorgautoriteit
(NZA).
Kosten voor de uitvoering van het RVP zijn geraamd op € 34,- per kind. Vermenigvuldigd met het aantal kinderen tussen de 0-4 jaar op 31 december 2018 komt dit uit op een bedrag van € 25.364,-.
Hierdoor bedraagt de subsidie 2020 ten behoeve van Zuidzorg voor uitvoering van de JGZ 0 – 4 jaar:
Uitvoering Basisaanbod Preventie
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Totaal geraamde bijdrage 2020

€ 284.226,€ 25.364,€ 309.590,00

Gemeentelijke peuterplaatsen
Sinds 1 januari 2018 is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang volledig geharmoniseerd. Dit wil
zeggen dat het financieringsstelsel, de kwaliteitseisen en het toezicht van het peuterspeelzaalwerk
gelijk zijn getrokken met de kwaliteitseisen van de kinderopvang.
Als gevolg van de harmonisatie kan een deel van de gebruikers van het peuterspeelzaalwerk sinds
2018 aankloppen bij de belastingdienst. De gemeentelijke subsidie wordt uitsluitend aangewend voor
kinderen waarvan één of beide ouders niet werken, studeren of re-integreren. Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor de doelgroepkinderen. In 2019 gaat het in totaal naar verwachting om
een bedrag van € 117.000,- aan kosten voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma.
Een deel van deze kosten (naar verwachting ongeveer € 38.000,- in 2019) wordt geboekt op het budget voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de doelgroepkinderen. Hiervoor ontvangt de gemeen16

te jaarlijks een bedrag van het ministerie van OCenW. De kosten voor de reguliere gesubsidieerde
plaatsen in het peuterprogramma gemeente Bladel voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangopslag bedragen in 2019 naar verwachting ongeveer € 79.000,-.
Gelet op bovenstaande opsomming stellen wij u daarom voor om voor 2020 een bedrag van
€ 79.000,- op te nemen voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma gemeente Bladel.
Bijdrage 2020: € 79.000,00

Programma maatschappelijke participatie
Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten/wonen zorg welzijn
Kwalitatieve doelstellingen
Het concept van de woonzorgzone is richtinggevend voor de beleidsontwikkeling. In kwalitatieve zin
richten wij ons daarbij op de volgende aspecten:
- veiligheid en gebruiksgemak van de woning; dat geldt zowel voor bestaande als voor nieuw te bouwen woningen;
- veiligheid en gebruiksgemak van de woonomgeving;
- een evenwichtige leeftijdsopbouw in het dorp, waardoor de beschikbaarheid van mantelzorg bevorderd wordt; zowel starters als ouderen c.a. zijn prioriteitsgroepen op de woningmarkt;
- de ontwikkeling van een zorgstructuur die erop gericht is de zorg naar de mensen te brengen en niet
de mensen naar de zorg;
- de ontwikkeling van dienstencentra in elke kern, waar zorg- en welzijnsdiensten worden aangeboden;
- de ontwikkeling van zorg- en welzijnsdiensten, die het voor de doelgroep mogelijk maken om deel te
blijven uitmaken van de lokale gemeenschap.

Ouderen
Door de vermaatschappelijking van de zorg en de dubbele vergrijzing wordt er door en voor ouderen
steeds meer een beroep gedaan op het ‘voorliggende veld’ van seniorenverenigingen en ouderenorganisaties en (hun) vrijwilligers. Om het voorzieningenniveau van het voorliggende veld up tot date te
houden is het, naast een goede accommodatie, ook belangrijk dat de vrijwilligersorganisaties de financiële ruimte hebben om hun activiteiten uit te voeren en door te ontwikkelen. Daarom wordt in dit
jaarprogramma voorgesteld om een aantal subsidies van ouderenorganisaties te actualiseren en in de
pas te laten lopen met de huidige ondersteuningsvraag van (kwetsbare) ouderen.

Stichting Cluster Senioren Bladel
De Stichting Cluster Senioren Bladel krijgt subsidie voor de invulling van zijn taak als belangenbehartiger van senioren en overleg- en adviesorgaan van de gemeente.
Bijdrage 2020: € 1.800,00

Wél! Welzijn de Kempen
Eind 2016 hebben de Kempengemeenten met het GOW gewerkt aan een nieuwe Budgetovereenkomst voor 2017-2020. Op die manier is er zowel bij het GOW als de gemeente meer duidelijkheid
over de structurele uitgangspunten voor de begrotingen en daarmee de subsidieaanvragen, tot en met
2020. Bij de gemeente Bladel vindt de (financiële) effectuering van die budgetovereenkomst overigens
–nog steeds- plaats door opname van het gevraagde subsidiebedrag in het Jaarprogramma Subsidies.
Voor de subsidieaanvraag voor 2020 geldt, conform het bepaalde in de budgetovereenkomst, het
toegekende subsidiebedrag van 2019 (van € 126.822,-) + een jaarlijkse, cumulatieve, indexering van
1,5%. Voor 2020 gaat het dan om een subsidie van € 128.725,-.
Aanvullend op de subsidieaanvraag in het kader van de Budgetovereenkomst heeft Wel! ook een
aanvraag ingediend voor subsidiëring vanaf 2020 van het Project Samenspraak. In het nu voorliggende Jaarprogramma 2020 is bij Rode Kruis afdeling de Zaligheden gemeld dat het Rode Kruis dit project per 31-12-2019 wil beëindigen. In Wel! heeft het Rode Kruis een organisatie gevonden die dit
project van hen wil overnemen. De Kempengemeenten moeten hier echter nog een besluit over nemen. De gevraagde subsidie voor het Project Samenspraak is daarom nog niet opgenomen in dit
Jaarprogramma.
Bijdrage 2020: € 128.725,-
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Seniorenvereniging Bladel en Kbo’s Hapert, Netersel, Hoogeloon en Casteren.
De seniorenvereniging en de Kbo’s worden gesubsidieerd voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten
die het voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken mogelijk maken om deel te blijven nemen
aan het maatschappelijke leven.
De subsidiegrondslagen van de seniorenvereniging zijn in 2018 opnieuw vastgesteld. Afhankelijk van
het aantal 55+ers in het jaar voorafgaand van het subsidiejaar worden voortaan jaarlijks de subsidiebedragen berekend. Op peildatum 1-1-2019 bedraagt het aantal 55+ers 7.312 met een volgende verdeling over de kernen:
Bladel
3.901
Casteren
376
Hapert
1.948
Hoogeloon
800
Netersel
287
Dat levert voor 2020 de volgende subsidiebedragen op:
Subsidie 2020 Seniorenverenging/Kbo’s
Subsidie
Aantal 55+
Bladel
(per 55+)
0-1500
€ 7,€ 10.500,1500-3000
€ 4,€ 6.000,3000 of meer
€ 1,€ 901,Basissubsidie
€ 1.500,€ 1.500,Totaal
€ 18.901,-

Casteren

Hapert

Hoogeloon

Netersel

€ 2.632,-

€ 10.500,€ 1.792,-

€ 5.600,-

€ 2.009,-

€ 1.500,€ 4.132,-

€ 1.500,€ 13.792,-

€ 1.500,€ 7.100,-

€ 1.500,€ 3.509,-

Kbo/Seniorenvereniging Zomeractiviteiten
De seniorenvereniging Bladel en de Kbo’s Hapert, Casteren en Netersel organiseren samen de Kbo
Zomeractiviteiten. Gedurende de zomeractiviteiten in augustus worden allerlei activiteiten georganiseerd voor 55+’ers in de gemeente Bladel. Het subsidiebedrag voor de zomeractiviteiten wordt beschikbaar gesteld aan de Seniorenvereniging Bladel.
Bijdrage 2020: € 1.000,00

Blaalse Pot
In 2018 is er een nieuw kookinitiatief opgezet, genaamd de Blaalse Pot. Dit is een eetclub voor alleenstaande 55+ers met een kleine beurs. Het doel is om gezellig samen aan tafel te eten, bij te kletsen en
elkaar te ontmoeten. De Blaalse Pot verzorgt voor een klein bedrag 2 keer per maand een maaltijd in
het Praktijkhuis in Bladel. Er kunnen per maaltijd 25 mensen aanschuiven.
De Blaalse Pot bevindt zich in en werkt samen met het Praktijkhuis en zodoende worden statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt extra ondersteund.
Om dit initiatief vol te kunnen houden wordt er door de Blaalse Pot een beroep gedaan op de gemeente Bladel om het exploitatietekort van € 860,00 te dekken.
Geadviseerd wordt om de Blaalse Pot een structurele subsidie van € 860,00 toe te kennen om dit
goede initiatief de komende jaren voort te kunnen zetten.
Bijdrage 2020: € 860,00

Stichting Steunpunt De Kloostertuin Hapert
Steunpunt De Kloostertuin is een complex met twaalf servicewoningen en een dienstencentrum waar
zorg en welzijnsdiensten worden aangeboden. De zorg en welzijnsdiensten zijn zowel voor de bewoners van de servicewoningen als voor inwoners in het dorp Hapert toegankelijk.
De Stichting Steunpunt De Kloostertuin krijgt subsidie voor de uitvoering van de zorg en welzijnsdiensten die de stichting in het complex aanbiedt.
De reguliere budgetsubsidie voor deze activiteiten is een vast bedrag van € 20.985,-. De Stichting is
in 2018 begonnen met een uitbreiding van haar activiteiten met dagopvang D’r tussen uit.
Vorig jaar heeft Steunpunt de Kloostertuin voor de eerste dagopvanggroep een extra subsidie ontvangen van € 1.500,-. In 2019 is een tweede groep gestart waarvoor een zelfde aanvullende subsidie
wordt gevraagd
De nieuwe dagopvanggroepen van de De Kloostertuin passen in het gemeentelijk beleid om, voorliggend op dure maatwerkvoorzieningen, met lokale vrijwilligers, ondersteuningsdiensten voor kwetsbare
burgers te organiseren. Om die reden wordt voorgesteld om ook de aanvullende subsidieaanvraag
18

voor de tweede dagopvanggroep te honoreren en aan het Steunpunt een hogere subsidie te verstrekken van € 23.985,-.
Bijdrage 2020: € 23.985,-

Stichting Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon
Steunpunt Den Bogerd krijgt jaarlijks subsidie voor de uitvoering van de zorg- en welzijnsdiensten, die
de stichting in het gebouw aanbiedt. Er is overeenstemming over een subsidie waarbij rekening is
gehouden met realistische reserveringen (o.a. voor de inventaris) en een opbouw van de subsidie van
de posten uit de begroting en exploitatie. Inmiddels is in overleg met het Steunpunt Den Bogerd ook
een ‘Overeenkomst inzake het gebruik, beheer, exploitatie en de uitvoering van Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon’ opgesteld.
Bijdrage 2020: € 21.915,00 (inclusief Klussendienst)

Het Dienstencentrum Bladel De Goei Plak
De Goei Plak is in het voorjaar van 2013 begonnen en voorziet inmiddels in een belangrijke behoefte
van kwetsbare ouderen voor ontwikkeling en ontspanning. Daarmee is De Goei Plak een belangrijke
voorliggende voorziening op Wmo-maatwerkvoorzieningen.
Bijdrage 2020: € 17.500,00
Biljartruimte D’n Opstoot + Steunpuntfunctie
Biljartruimte D’n Opstoot in Bladel (in de voormalige Praktijkschool Bladel) vormt samen met Dienstencentrum De Goei Plak en de Schouw feitelijk de ‘steunpunt-functie’ die de ouderensteunpunten
De Kloostertuin en Den Bogerd respectievelijk voor de kernen Hapert en Hoogeloon vervullen. Om die
reden is D’n Opstoot vanaf 2017 met een voorlopige exploitatiesubsidie ook in het jaarprogramma
Subsidies opgenomen. Aan subsidie voor de exploitatielasten van D’n Opstoot en de steunfunctie op
voornoemde locaties, wordt op basis van de ervaringsjaren 2017 t/m 2019 een vaste budgetsubsidie
voorgesteld van € 11.500,-.
Bijdrage 2020: € 11.500,00

NAH Zelfhulpgroep Bladel
In maart 2016 is de zelfhulpgroep voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) van
start gegaan. Dit is ontstaan omdat er tot die tijd in Bladel weinig activiteiten waren voor deze mensen.
Sinds de oprichting komt deze zelfhulpgroep iedere twee weken (op de oneven weken) bij elkaar om
samen o.a. leuke en ontspannende activiteiten te doen. Ook is er voorlichting over NAH en welke hulp
er eventueel voor iemand mogelijk is. Daarnaast, en misschien wel het meest belangrijk, komt het
delen van ervaringen veelvuldig aan bod.
Deelname aan de zelfhulpgroep vergroot het zelfvertrouwen, levert erkenning en begrip op en past
zodoende prima binnen door het door de raad vastgestelde Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning 2016-2020.
Bijdrage 2020: € 500,00

Informatiepunt Zorg Casteren
Het Informatiepunt Zorg is het Casterse aanspreekpunt voor alle vragen rond wonen, zorg en welzijn.
De vrijwilligers van het Informatiepunt Zorg helpen de inwoners van Casteren bij het vinden van informatie over zorg- en welzijnsvoorzieningen en bij het aanvragen van voorzieningen.
Het Informatiepunt Zorg Casteren voorziet dus in de behoefte van de Casterse gemeenschap om
informatie en begeleiding over en bij zorgvragen. Daarnaast is het Informatiepunt Casteren een belangrijke partner in de doorontwikkeling van het Zorgloket Bladel.
Bijdrage 2020: € 1.100,00

Informatiepunt Zorg Casteren > De Goei Koamer
Het Informatiepunt Zorg Casteren is in 2014 gestart met informele dagopvang voor ouderen in Gemeenschapshuis Den Aord. Dit vrijwilligersinitiatief is een succes gebleken en voorziet structureel in
een behoefte. Het is een belangrijke voorziening in ons aanbod voor dagopvang. De Goei Koamer
heeft een eigen exploitatie met een tekort van € 1.200,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag aan te merken als taakstellende subsidie.
Bijdrage 2020: € 1.200,00
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Buurthulp Netersel
Onder regie van de Dorpsraad Netersel is in 2014 gestart met een informeel ondersteuningsaanbod in
Netersel (voor voornamelijk ouderen). De ondersteuning is gericht op informatie en advies maar ook
praktische ondersteuning is mogelijk. Buurthulp Netersel wil in 2020 meer (voorlichtings-) activiteiten
organiseren en vraagt daarom om een hogere subsidie van € 1.000,-.
Buurthulp Netersel is inmiddels een belangrijke schakel in de keten van maatschappelijke ondersteuning in en voor Netersel en heeft bewezen aansprekende activiteiten te (kunnen) organiseren. Een
verhoging van de subsidie met € 1.000,- zou bijna een verdubbeling van de subsidie betekenen terwijl
vooralsnog niet is aangetoond dat de ambities uit de begroting van 2020 ook allemaal kunnen worden
gerealiseerd. Bovendien is 2018 afgesloten met een positief resultaat (en dus een voor dat jaar toereikende subsidie). Daarom wordt voorgesteld het verzoek tot ophoging van de subsidie vooralsnog te
honoreren met € 750,-.
Bijdrage 2020: € 1.850,00

Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant
Alzheimer Nederland verzoekt aan de 4 Kempengemeenten een totale subsidie van € 4.900,- voor het
Alzheimercafé in Eersel toe te kennen. Gemeente Eersel en Bergeijk hebben een meerjarige subsidie
toegekend. Het resterende subsidiebedrag van € 2.152,00 vragen ze nog aan gemeente Reusel de
Mierden en Bladel. Per gemeente komt dat neer op een subsidiebedrag van € 1.076,00
Bijdrage 2020: € 1.076,00

De Dobbers
De Stichting Therapeutisch Zwemmen is opgeheven. Vijfentwintig leden van die club zijn nu lid geworden van Revalidatie zwem- en sportvereniging De Dobbers. Voor die nieuwe leden verzorgt De
Dobbers zwemlessen in het Zwem Instructie Bad te Bladel. Omdat zwemvereniging De Dobbers zo
voor extra kosten is komen te staan, heeft de zwemvereniging in 2009 voor het eerst een subsidieaanvraag ingediend.
Bijdrage 2020: € 750,00

Nationale Ziekendag
Jaarlijks verzorgt het Bladelse comité Nationale Ziekendag, bestaande uit vertegenwoordigers van
Zonnebloem, Rode Kruis en Bezoekgroep Parochie Bladel, een ontspanningsdag voor zieken en ouderen uit Bladel. De in 2014 overeengekomen garantiesubsidie van € 500.00 is komen te vervallen en
na overleg met het comité omgezet in een structurele subsidie van € 250,00. Door het toenemende
aantal zieken en ouderen is het bedrag sinds 2019 bijgesteld naar € 300,00.
Bijdrage 2020: € 300,00

Stichting Platform Gehandicapten Bladel
De Stichting Platform Gehandicapten Bladel krijgt subsidie voor de invulling van zijn taak als belangenbehartiger van gehandicapten en chronisch zieken en overleg- en adviesorgaan van de gemeente.
Bijdrage 2020: € 1.280,00

Reumapatiëntenvereniging De Kempen e.o.
De Reumapatiëntenvereniging De Kempen e.o. krijgt subsidie voor het aanbieden van hydrotherapie
aan deelnemers uit de gemeente Bladel met chronische reumatische aandoeningen.
Bijdrage 2020: € 2.587,00

Stichting Het Kompas
Het Kompas krijgt subsidie voor het aanbieden van een mix van voorlichting, praktische hulp, cursussen en recreatieve activiteiten voor mensen die door een handicap of om een andere reden buiten het
arbeidsproces zijn geraakt.
Bijdrage 2020: € 6.093,00
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De Hoeksteen
Stichting de Hoeksteen organiseert wekelijks ontspanningsmomenten voor mensen met een verstandelijke beperking in de Kempen. In het voorjaar van 2019 hebben gesprekken plaatsgevonden met
stichting de Hoeksteen i.v.m. de verhouding tussen de huurkosten die de stichting betaalt voor het
pand en de activiteiten die worden georganiseerd. Er bleek een flink deel van de subsidie nodig te zijn
voor de huur t.o.v. het organiseren van de activiteiten. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft de
stichting Samen Sterker (waarvan het pand wordt gehuurd) aangegeven dat stichting de Hoeksteen
voor de periode 2020 tot en met 2025 geen huur hoeft te betalen. Stichting Samen Sterker kan de niet
ontvangen huren dekken uit haar algemene reserves.
Het resultaat van bovenstaande is dat Stichting de Hoeksteen voor 2020 een subsidie vraagt van
€ 6.200,- voor hun reguliere activiteiten en € 2.250,- voor de aflossing van de hypotheek.
Bijdrage 2020 : € 8.450,00

Zorgboerderij De Hooiberg > Indicatie vrije inloop
De indicatievrije inloop is een algemeen toegankelijke, indicatievrije, voorliggende voorziening ten
behoeve van maatschappelijke ondersteuning aan mensen met een psychiatrische achtergrond. De
financiering van indicatie vrije inloop in Bladel bestond tot 1-1-2015 uit de (beperkte) welzijnssubsidie
van de gemeente Bla-del aangevuld met een rijksbijdrage voor indicatie vrije inloop GGZ.
Met invoering van de nieuwe Wmo per 1-1-2015 is de invulling en financiering van de indicatievrije
inloop een verantwoordelijkheid geworden van gemeenten. De gemeenten ontvangen hiervoor ook
extra middelen. De indicatievrije inloop van Bladel is daarmee onderdeel van de transformatieagenda.
De gemeente Bladel stelt al jaren een welzijnssubsidie ter beschikking voor de voorziening indicatievrije inloop voor mensen met een psychiatrische achtergrond op Zorgboerderij de Hooiberg. Voorgaande jaren ontving GGzE de Boei hiervoor een subsidie. In het jaarprogramma 2016 werd al aangegeven dat op dat moment, indachtig de nieuwe Wmo, werd gewerkt aan een voorstel voor een alternatieve invulling/voorziening. Dit heeft geleid tot instandhouding van de indicatievrije inloop in Bladel, waarbij de verantwoordelijkheid hiervan belegd is bij een lokale partij: Zorgboerderij de Hooiberg.
Door afspraken te maken met deze lokale partij komt er meer inzicht in de voorziening en overleg over
de invulling ervan, wat bijdraagt aan de transformatie. Nadat in 2018 het deelnemersaantal achterbleef bij de verwachting is door Zorgboerderij de Hooiberg en gemeente Bladel gezamenlijk een flinke
inspanning gedaan om meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte gebruik te laten maken van
het voorliggende aanbod van de indicatievrije inloop. Het uitbrengen van publicaties en het geven van
een presentatie aan de Wmo-consulenten van de Kempen heeft geholpen om de indicatievrije inloop
weer druk bezocht te krijgen.
2017 was het eerst jaar waarin subsidie werd toegekend aan Zorgboerderij de Hooiberg ten behoeve
van de functie indicatievrije inloop in Bladel. Voor een periode van vier jaar (van 1-1-2017 tot 1-12021) wordt een subsidiebedrag beschikbaar gesteld van € 41.479,00 per jaar.
Bijdrage 2020: € 41.479,00
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Mantelzorgondersteuning
Mantelzorgondersteuning is sinds een aantal jaar een verantwoordelijkheid voor gemeenten. De gemeente Bladel heeft te maken met verschillende aanbieders van mantelzorgondersteuning. De grootste aanbieders zijn Wel!, MEE Zuidoost Brabant en de GGzE.

Mantelzorgondersteuning/respijtzorg Steunpunt De Kloostertuin
In het kader van het respijtzorgproject worden mantelzorgers extra ondersteund en/of ontlast met concrete diensten. Er is aanwezigheidshulp in situaties waarin de zorgvrager geen mantelzorger beschikbaar heeft, er is een vervoersdienst naar diverse activiteiten en er worden cursussen georganiseerd
waar mantelzorgers (en ook vrijwilligers) voordeel van kunnen hebben. Om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen is er een respijtzorguitzendbureautje in het leven geroepen.
Het aanbod van het project respijtzorg voorziet duidelijk in een behoefte.
Het respijtzorgaanbod van Steunpunt De Kloostertuin past prima in de doelstellingen van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en het mantelzorgbeleid gemeente Bladel 2019-2020.
Vanaf 2011 is de subsidie voor respijtzorg aan Steunpunt De Kloostertuin van € 1.300,- per jaar structureel opgenomen in het jaarlijkse subsidieprogramma.
Bijdrage 2020: € 1.300,00

MEE Zuidoost Brabant; Informele zorg
De subsidie aan MEE voor informele zorg is sinds 2015 gelijk gebleven op het niveau van € 5.735,00.
Historisch gezien betrof dit sinds 2010 een hoger bedrag, waarop destijds 20% is bezuinigd en het
bedrag is omgezet in een budgetsubsidie. In de subsidieaanvraag gaat MEE uit van een exploitatiesubsidie voor informele zorg, maar feitelijk wordt al jaren gewerkt met een budgetsubsidie.
Bij de subsidie voor informele zorg gaat het veelal om het uitbreiden van sociale contacten of het bevorderen van deelname aan activiteiten. Deze aanvragen zijn gericht op het vergroten van het welzijn
en minder acuut van aard dan de aanvragen voor cliëntondersteuning (waarvoor MEE buiten het subsidiejaarprogramma om financiering ontvangt). Daarom houden we voor dit onderdeel (informele zorg)
vast aan de budgetsubsidie en er indien nodig kan worden gewerkt met een (acceptabele) wachtlijst.
Bijdrage 2020: € 5.735,00

Autisme Informatie Centrum de Kempen
Vanaf 2012 is aan het Autisme Informatie Centrum (AIC) De Kempen een subsidie van € 1.000,- toegekend. De subsidie is toegekend onder de voorwaarde dat er op termijn tenminste 1 keer per maand
een bijeenkomst-/inloop in Bladel komt..
Bijdrage 2020: € 1.000,00

GGzE
De bezuiniging van 20% op de subsidie voor de GGzE is -net als eerdere jaren- volledig ten laste
gebracht van de collectieve preventie en heeft daarmee geen consequenties voor de individuele clientondersteuning.
2010
Collectieve preventie € 6.447,02
Cliëntondersteuning
€ 6.273,96
Totaal
€ 12.720,98
Te realiseren bezuiniging in 2017 = 20% van € 12.720,98 = € 2.544,20

2020
Collectieve preventie
Cliëntondersteuning
Totaal subsidie 2020

€ 3.903 (= € 6.447,02 -/- € 2.544,20)
€ 6.274
€ 10.177

Voor het subsidiejaar 2020 verzoekt GGzE om een indexering van de subsidie met 3,63% ten opzichte van het subsidiejaar 2019. Het verzoek van GGzE om de subsidie te indexeren past niet in de
structurele bezuinigingstaakstelling (van in dit geval 20%) en bevriezing van de subsidiebedragen.
Gelet op het vorengaande wordt voorgesteld om het bezuinigingspercentage van GGzE te handhaven.
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GGzE heeft (net als andere partijen zoals MEE en het zorgloket van gemeente Bladel) aangegeven
een algehele toename te zien in het aantal aanvragen die zij in behandeling nemen en de complexiteit
hiervan. GGzE heeft aangegeven dat de subsidie niet meer toereikend is om het aantal aanvragen en
de complexiteit hiervan adequaat in behandeling te nemen.
De gemeente Bladel is daarom in overleg met GGzE om een passende oplossing te vinden. In het
jaar 2019 is aan GGzE een eenmalige ophoging van de subsidie voor cliëntondersteuning geboden
(ten laste van het voor het jaar 2019 door de raad beschikbaar gestelde budget voor uitvoering van
het meerjaren Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning). Vanwege personele wisselingen, veranderend werkgebied van de kwartiermaker en een aantal incidentele complexe casussen wordt
voorgesteld om de subsidie indien nodig voor 2020 nog eenmaal incidenteel op te hogen (besluit later
in 2019, ten laste van het voor het jaar 2020 door de raad beschikbaar gestelde budget voor uitvoering van het meerjaren Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning) Vanaf 2021 willen we de toename van de problematiek in aantal en complexiteit structureel borgen in de hoogte van de subsidie
en ook (beperkt) indexering toestaan om de kwaliteit van de ondersteuning door GGzE te kunnen
waarborgen.
Bijdrage 2020: € 10.177,00

Maatschappelijk werk
Er wordt onderscheid gemaakt tussen Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en specifiek maatschappelijk werk. AMW is een hulpaanbod waar iedereen gebruik van kan maken, die het even niet
op eigen kracht redt. Grof ingedeeld gaat het daarbij om de probleemcategorieën: materieel-sociaal/
psycho-sociaal/ relationeel en overig.
Van specifiek maatschappelijk werk wordt gesproken indien door de aard van de problematiek of de
aard van de doelgroep, de kwaliteit of de effectiviteit van de hulpverlening gebaat is bij de inzet van
specifieke vormen van maatschappelijk werk. Voorbeelden zijn schoolmaatschappelijk werk, slachtofferhulp bij geweldsmisdrijven en verkeersongevallen, jeugd preventie programma, huiselijk geweld.
Voor AMW zijn de volgende kwalitatieve doelstellingen geformuleerd:
- Aan eerstelijns psychosociale hulp wordt inhoud gegeven door een professioneel aanbod van algemeen maatschappelijk werk.
- Indien door de aard van de problematiek of de aard van de doelgroep de kwaliteit of de effectiviteit
van de hulpverlening gebaat is bij de inzet van specifieke vormen van maatschappelijk werk, wordt
de inzet van specifiek maatschappelijk werk bevorderd.

Lumens
Het doel van de gemeentelijke subsidie voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) is de beschikbaarheid van een hulpaanbod voor mensen, die op eigen kracht niet meer het hoofd kunnen bieden
aan problemen op het gebied van maatschappelijke participatie. Lumens geeft daar op een professionele wijze en met een gevarieerd hulpaanbod vorm aan.
Voor 2020 vraagt Lumens om een subsidie van € 122.348,00, inclusief een indexering van 2%. Dit is
conform de budgetafspraken 2019 waarin het volgende is opgenomen:
- Inzet Volwassenen
 Psychosociale ondersteuning inwoners vanaf 18 jaar (AMW). Zowel in individueel als
in collectief verband.
 Deelname aan relevante afstemmings- en ontwikkelingsoverleggen
- PSHOR (PsychoSociale Hulp)/crisis
Voorgesteld wordt om Lumens een bedrag van € 122.348,00 te subsidiëren conform de budgetafspraken van 2019, inclusief een indexering van 2%.
Bijdrage 2020: € 122.348,00

Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidoost
Slachtofferhulp Nederland is een instelling die specifiek maatschappelijk werk aanbiedt, gericht op
slachtoffers van geweldmisdrijven, vermogensdelicten en verkeersslachtoffers. Slachtofferhulp verzoekt de subsidie te verhogen en vraagt alle gemeenten een bedrag van 26 eurocent per inwoner.
Eerder heeft het college eenzelfde verzoek afgewezen. Er zijn geen nieuwe argumenten aangedragen
om het gevraagde subsidiebedrag te honoreren. Voorstel is om hetzelfde bedrag als in 2019 beschikbaar te stellen.
Bijdrage 2020: € 4.036,00
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Vrijwilligersbeleid
Voedselbank Bladel
De Voedselbank Bladel heeft bij de gemeenten Reusel-de Mierden, Eersel, en Bladel een aanvraag
gedaan voor een structurele subsidie van € 6.000,- per jaar. De voedselbank zet zich met vrijwilligers
in voor een doelgroep die het hard nodig heeft. Steeds meer mensen maken gebruik van de diensten
van de voedselbanken die zo ook bereiken dat er minder goederen verspild worden. Daarnaast vervullen ze een toeleidingsfunctie door de gebruikers te wijzen op andere regelgeving, bijvoorbeeld het
minimabeleid. Bij een ponds-ponds gewijze verdeling over de gemeenten betekent dat een bijdrage
per Kempengemeente voor 2020 van € 2.000,-.
Bijdrage 2020: € 2.000,00

Programma preventie en opvang
Lokaal gezondheidsbeleid
De gemeente Bladel streeft met het lokaal gezondheidsbeleid naar het voorkómen en het vroegtijdig
opsporen van gezondheidsproblemen onder de bevolking en naar bescherming en bevordering van
het lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden van de bevolking, waarbij leefstijl en gedrag, sociale
en fysieke omgeving en zorgvoorzieningen mede van invloed zijn.

EHBO-verenigingen
De EHBO-verenigingen ontvangen een jaarlijkse subsidie van € 400,-. Naast deze structurele subsidie
kunnen de verenigingen in aanmerking komen voor additionele subsidie voor jeugdleden. Aan een
vereniging met 10 tot 20 jeugdleden wordt € 400,- beschikbaar gesteld, aan een vereniging met 20 tot
30 jeugdleden € 600,-, aan een vereniging met 30 of meer jeugdleden € 800,-.
Op basis van deze uitgangspunten kunnen voor 2020 de volgende bedragen worden geraamd.

EHBO-Hapert
EHBO-Hoogeloon / Casteren
EHBO-Bladel
Totaal

Jaarlijkse subsidie
€ 400,00
€ 400,00
€ 400,00
€ 1.200,00

Subsidie jeugdleden
€ 800,00
€ 800,00
€ 1.600,00

Totaal
€ 400,00
€ 1.200,00
€ 1.200,00
€ 2.800,00

Bijdrage 2020: € 2.800,00

AED-werkgroep (ik hoor eind aug meer over het aantal AEDs in beheer)
In 2018 is besloten een eenmalige subsidie toe te kennen aan de AED-werkgroep ten behoeve van
het onderhouden van AED’s die in beheer zijn van de werkgroep. Het subsidiebedrag is nadrukkelijk
niet bedoelt voor het aanschaffen van buitenkasten of nieuwe AED’s. De subsidie bedraagt € 150,00
per AED per jaar. De AED-werkgroep dient vanaf dit jaar een subsidieaanvraag in te dienen om structureel opgenomen te worden in het subsidiejaarprogramma. De subsidie wordt toegekend onder de
volgende aanvullende voorwaarden:
 Het onderhouden van de AED’s gebeurt volgens een vastgesteld protocol zoals het onderhoud aan een AED betaamt, gelijk aan onderhoud door een professionele onderhoudsmonteur.
 Alle AED’s in beheer bij de AED werkgroep dienen aangemeld te zijn bij HartslagNu.
 De AED’s dienen zo veel mogelijk toegankelijk en eenvoudig te bereiken te zijn (24/7).
 Er dient een overzicht bijgehouden te worden over het aantal AED’s binnen de gemeente Bladel en de locaties daarvan.
 De AED-werkgroep blijft zelf actief in het werven van sponsorgelden.
Op basis van het aantal AED’s dat de werkgroep in beheer heeft wordt voorgesteld een subsidiebedrag toe te kennen van 44 x € 150= € 6.600,Bijdrage 2020: € 6.600,00
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Maatschappelijk opvang, OGGZ en verslavingszorg
Het bieden van hulp op maat, aan de inwoners die dit nodig hebben, op de terreinen maatschappelijke
opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De gemeente Bladel werkt hierbij
nauw samen met de gemeenten in Metropoolregio Eindhoven en Brabant-Zuidoost.
Novadic-Kentron, verslavingspreventie
Novadic-Kentron is al jarenlang een subsidiepartner van de gemeente Bladel. Novadic-Kentron richt
zich op het verstrekken van voorlichting, informatie en advies op het gebied van genotmiddelen, gokken en internetgebruik aan docenten, onderwijs ondersteunend personeel, medewerkers van andere
dienstverlenende instanties en ouders van leerlingen van het Pius X- College. De doelgroep bestaat
voornamelijk uit jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar in de gemeente Bladel.
Voor het jaar 2020 vraagt Novadic een continuering aan van het aantal uren in 2019:
- Onderwijsondersteuning
= 50 uur
- Outreachende preventie
= 70 uur
- Deskundigheidsbevordering = 20 uur
- Opvoedondersteuning
= 20 uur
Totaal
Uurtarief

= 160 uur
= € 87,66

Totale kosten van de inzet

= € 14.025,60

Novadic-Kentron merkt op dat in minder stedelijke gebieden zoals de Kempen preventievraagstukken
aangaande alcohol en drugs erg actueel zijn. Cijfers onderbouwen dit vooralsnog nog niet maar diverse signalen komen binnen dat drugsgebruik in niet-stedelijke gebieden meer lijkt toe te nemen dan in
stedelijke gebieden. De signalen komen voornamelijk van bezorgde ouders, hulpverleners en/of lokale
netwerken waar Novadic gevraagd wordt om aan te sluiten voor advies en informatie.
Om drugspreventie efficiënt in te zetten is regionale samenwerking zeer gewenst. Burgers en netwerkpartners laten zich niet beperken door de gemeentegrens en met de werkzaamheden op straat
worden ook veelal niet-Bladelse jongeren aangetroffen. Het Pius X-College heeft een regiofunctie en
medewerkers van het Lokaal Ondersteuningsteam (waaronder medewerkers van het CJG+) combineren verschillende werkgebieden. De aansluiting van gemeente Bladel bij het project IJsland heeft mogelijk een positieve uitwerking op het aantal middelen gerelateerde problemen in de toekomst.
De 160 uur voor Bladel zijn onderdeel van de in totaal 480 uur van de vier Kempengemeenten in
2020, hierdoor is een preventiewerker per week twaalf uur inzetbaar binnen de vier Kempengemeenten.
Voorgesteld wordt om voor 2020 een subsidie beschikbaar te stellen aan Novadic-Kentron voor 160
uur zodat continuering van werkzaamheden doorgang kan vinden. Dit komt overeen met het bedrag
dat wordt aangevraagd.
Bijdrage 2020: €14.026,00

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost
De Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost (SVBZO) zet zich in voor het welzijn van meer dan 4000
geregistreerde veteranen binnen het SRE-gebied. De stichting beheert een inloophuis waar veteranen
terecht kunnen om elkaar te ontmoeten. Daarnaast organiseert SVBZO een regionale manifestatie.
Dit jaar zijn er 93 veteranen binnen de gemeente Bladel. Per veteraan wordt er een subsidie van €
10,- beschikbaar gesteld. Daarnaast ontvangt de stichting nog een waarderingsbijdrage van € 350,Bijdrage 2020: € 1.280,00
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Vergelijkend overzicht subsidies volgens jaarprogramma 2019 en jaarprogramma 2020
Functie

instelling

.002

Dorpsblad Caskra

€1.091,00

€1.091,00

.002

‘t Hoogeloontje

€2.380,00

€2.380,00

.002

Van Aalsten tot Goor

€991,00

€991,00

€4.462,00

€4.462,00

€30.000,00

€30.000,00

totaal 002

subsidie 2019

subsidie 2020

.480

Muzikale basisvorming in onderwijs

.510

Bibliotheek De Kempen

€455.287,00

€462.116,00

.511

Individuele subsidies muziek/cultuur

€103.000,00

€103.000,00

.511

Voedselbank

€2.000,00

€2.000,00

€105.000,00

€105.000,00

totaal 511
.530

Voetbal Bladella

€25.794,00

€24.177,00

.530

Voetbal Casteren

€5.927,00

€6.126,00

.530

Voetbal Hapert

€14.638,00

€13.916,00

.530

Voetbal Netersel

€6.680,00

€6.290,00

.530

Voetbal Hoogeloon

€8.890,00

€8.690,00

.530

Korfbal Bladella

€5.080,00

€4.945,00

.530

Korfbal VVO Hapert

€3.757,00

€3.591,00

.530

korfbalvereniging Neca

€3.907,00

€3.726,00

.530

Korfbal Klimroos Hoogeloon

€3.771,00

€3.500,00

.530

Tennis Hellekens Hapert

€1.983,00

€1.704,00

.530

VLTB

€4.507,00

€4.674,00

.530

Handbal Saturnus

€1.930,00

€2.065,00

.530

Ponyclub St. Martinus Hapert

€1.749,00

€1.569,00

.530

Gym-en turn Avanti

€4.265,00

€4.588,00

.530

Volleybal Bladel

€4.805,00

€4.736,00

.530

Volleybal Hoogeloon

€1.171,00

€1.136,00

.530

Zwemvereniging Platella

€18.959,00

€18.925,00

.530

Badminton Bladel-H’loon

€2.206,00

€2.034,00

.530

Basketbal Bladel

€2.643,00

€2.115,00

.530

Judo Bladel

€2.448,00

€2.034,00

.530

Het Snelle Wiel

€2.150,00

€2.039,00

.530

Hockeyclub Eersel

€1.927,00

€1.816,00

.530

Show- en Dansgroep Quality

€2.436,00

€2.436,00

.530

St. Kempen Run

€500,00

€500,00

.530

St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel

€1.000,00

€1.000,00

€133.123,00

€128.332,00

€20.010,00

€19.680,00

totaal 530
.540

Harmonie L’Union
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€5.560,00

€5.657,00

Muziekvereniging Kunst Adelt

€17.750,00

€19.239,00

.540

Fanfare Wilhelmina

€15.898,00

€16.260,00

.540

Muziekvereniging St.Willibrordus

€11.350,00

€12.727,00

.540

Show- en drumfanfanfare St. Joris

€11.776,00

€13.234,00

.540

Toneelvereniging Pardoes

€1.500,00

€1.500,00

.540

Toneelver. St Pancratius

€1.500,00

€1.500,00

.540

Toneelvereniging De Eenakter

€1.500,00

€1.000,00

.540

Toneelvereniging Casteren

€1.000,00

€1.000,00

.540

Stichting "De Sniederskring"

€225,00

€225,00

.540

Streekomroep De Kempen

€10.307,00

€10.307,00

€0,00

€1.500,00

€4.000,00

€4.000,00

€102.376,00

€107.829,00

€7.500,00

€8.000,00

.540

PUUR Poporkest

.540

Blaalse School
.540

Stimuleringsregeling cultuurinnovatie
totaal 540

.541

Heemkunde Pladella villa

.550

Brabants Landschap

€200,00

€200,00

.560

Oranjecomité Hoogeloon

€439,00

€435,00

.560

Oranjecomité Bladel

€1.212,00

€1.185,00

.560

Dodenherdenking Bladel

€650,00

€650,00

.560

Sinterklaasintocht Bladel

€959,00

€937,00

.560

Oranjecomité Netersel

€359,00

€358,00

.560

Sinterklaascomité Netersel

€336,00

€328,00

.560

Oranjeviering Hapert

€754,00

€747,00

.560

Oranjecomité Casteren

€360,00

€361,00

.560

St Nicolaascomité Hapert

€633,00

€645,00

.560

Sint Nicolaascomité Hoogeloon

€392,00

€395,00

.560

Sint Nicolaascomité Casteren

€321,00

€319,00

.560

Comité 4-5 mei Hoogeloon

€650,00

€650,00

.560

Kempenoptocht

€500,00

€500,00

.560

Blaalse Lichtstoet

€500,00

€500,00

.560

carnavalswagenbouwers (jeugd)

€5.000,00

€9.000,00

.560

Kerststal Bladel

€217,00

€217,00

.560

Kerststal Casteren

€217,00

€217,00

.560

Kerststal Hapert

€217,00

€217,00

.560

Kerststal Hoogeloon

€217,00

€217,00

.560

Kerststal Netersel

€217,00

€217,00

€14.150,00

€18.095,00

Speeltuin Hofstad

€2.846,00

€2.846,00

totaal 580

€2.846,00

€2.846,00

€4.036,00

€4.036,00

totaal 560
.580

.670/000 Slachtofferhulp
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€119.732,00

€122.348,00

€123.768,00

€126.384,00

€1.800,00

€1.800,00

€126.822,00

€128.725,00

€500,00

€500,00

€19.756,00

€19.901,00

€4.118,00

€4.132,00

€13.460,00

€13.792,00

.670/001 KBO Hoogeloon

€6.897,00

€7.100,00

.670/001 KBO Netersel

€3.362,00

€3.509,00

€0,00

€860,00

.670/001 Zorginformatiepunt Casteren

€1.100,00

€1.100,00

.670/001 De Goei Kamer

€1.200,00

€1.200,00

.670/001 Buurthulp Netersel

€1.100,00

€1.850,00

.670/001 Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon

€22.368,00

€21.915,00

.670/001 Steunpunt De Kloostertuin Hapert

€22.485,00

€23.985,00

.670/001 Stichting Dienstencentrum Bladel

€17.500,00

€17.500,00

.670/001 Biljartruimte D’n Opstoot

€11.500,00

€11.500,00

€1.250,00

€1.076,00

€255.218,00

€260.445,00

Mantelzorg/respijt Steunpunt De Kloostertuin
.670/002 MEE ZO Brabant informele zorg

€1.300,00

€1.300,00

€5.735,00

€5.735,00

.670/002 Autisme Informatie Centrum de Kempen

€1.000,00

€1.000,00

€10.177,00

€10.177,00

€18.212,00

€18.212,00

.670/003 Zwemvereniging De Dobbers

€750,00

€750,00

.670/003 Nationale Ziekendag

€300,00

€300,00

.670/003 Platform Gehandicapten Bladel

€1.280,00

€1.280,00

.670/003 Reumapatiëntenver. De Kempen

€2.587,00

€2.587,00

.670/003 Het Kompas

€6.093,00

€6.093,00

.670/003 Zorgboerderij De Hooiberg

€41.479,00

€41.479,00

.670/003 De Hoeksteen

€23.250,00

€8.450,00

totaal 670/003

€75.739,00

€60.939,00

.621

Vluchtelingenwerkgroep Bladel

€20.000,00

€20.000,00

.621

Rode Kruis / Samenspraak

€167,00

€0,00

€20.167,00

€20.000,00

€176.907,00

€176.907,00

€83.111,00

€100.073,00

.670/000 Lumens Groep (AMW)
totaal 670/000
.670/001 Stichting Cluster Senioren Bladel
.670/001 Wel! Welzijn de Kempen
.670/001 NAH Zelfhulpgroep
.670/001 KBO Bladel (inclusief Zomeractiviteiten)
.670/001 KBO Casteren
.670/001 KBO Hapert

Blaalse Pot

.670/001 Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant
totaal 670/001

.670/002

.670/002 GGzE mantelzorgondersteuning
Totaal 670/002

totaal 621
Den Herd (incl. bijdrage theaterprogramma)
.670/005 D'n Aord
.670/005
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.670/005 Den Tref

€81.622,00

€81.622,00

.670/005 D'n Anloôp

€89.174,00

€90.957,00

.670/005 De Poel

€51.285,00

€77.450,00

€482.099,00

€527.009,00

totaal 670/005
670/006

Kindervakantiewerk Hoogeloon

€2.048,00

€2.048,00

670/006

Kindervakantiewerk Casteren

€1.366,00

€1.366,00

670/006

Oewakadoe Hapert

€2.519,00

€2.519,00

670/006

Mezzeveulespeule Bladel

€3.974,00

€3.974,00

670/006

Kindervakantiewerk Netersel

€1.257,00

€1.257,00

670/006

Stichting Jong Nederland Hapert

€2.984,00

€2.984,00

670/006

Scouting Willibrordus

€13.316,00

€14.795,00

670/006

Scouting Jubam Duizel

€1.166,00

€1.296,00

670/006

St. Brood en Spelen

€3.500,00

€3.500,00

670/006

Speel-o-theek Samenspel

€6.500,00

€6.500,00

Ijsbaantjes

€0,00

€1.250,00

@7 jongerenruimte Hapert

€0,00

€750,00

totaal 670/006

€38.630,00

€42.239,00

Gemeentelijke peuterplaatsen
totaal 650

€78.000,00

€79.000,00

€78.000,00

€79.000,00

670/006

.650

.714

EHBO Bladel

€1.200,00

€1.200,00

.714

EHBO Hapert

€400,00

€400,00

.714

EHBO Hoogeloon/Casteren

€1.200,00

€1.200,00

AED Werkgroep

€0,00

€6.600,00

.714

Novadic-Kentron

€13.486,00

€14.026,00

.714

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

€1.250,00

€1.280,00

€17.536,00

€24.706,00

Zuidzorg, uitvoering BTP JGZ

€300.988,00

€309.590,00

totaal 715

€300.988,00

€309.590,00

€2.265.301,00

€2.335.404,00

totaal 714
.715

Totaal subsidieplafond:
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Verslag inspraakprocedure ontwerp-jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2020 gemeente Bladel
1. Inleiding
Het jaarprogramma is gebaseerd op het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning 2016-2020.
Het Beleidskader is door de raad vastgesteld op 24 maart 2016.
Het college heeft op 10 september 2019 het ontwerp-jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijk ondersteuning en Zorg 2020 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
Het ontwerp-jaarprogramma 2020 heeft van 19 september tot 31 oktober 2019 ter inzage gelegen bij
het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Tevens was het te raadplegen op www.bladel.nl.
Belanghebbenden zijn uitgenodigd zienswijzen in te dienen bij het college, gedurende de termijn van
inzage. Van de periode van inzage en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen is een publicatie in de Kempenaer verschenen op 18 september 2019.
Bij de vaststelling van het Welzijnsplan 2007-2010 is besloten om voortaan actief om advies van de
Dorpsraden, Stichting Cluster Senioren Bladel en de Stichting Platform Gehandicapten Bladel te vragen bij de voorbereiding van het jaarprogramma. Die adviesorganen hebben daarom per e-mail het
ontwerp-jaarprogramma 2020 toegezonden gekregen. Adviezen konden tot uiterlijk 31 oktober 2019
worden ingediend.

2. Adviezen
Naar aanleiding van het ontwerp-jaarprogramma 2020 zijn er geen adviezen ingediend.

3. Inhoudelijke beoordeling van de adviezen
Niet van toepassing.

4. Zienswijzen
Naar aanleiding van het ontwerp-jaarprogramma 2020 zijn er geen zienswijzen ingediend.

5. Inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen
Niet van toepassing.

Aldus vastgesteld, 3 december 2019, door Burgemeester en wethouders van Bladel.
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