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Inleiding
Voor u ligt het jaarprogramma 2019. Hierin staat beschreven hoeveel subsidie de verenigingen en
organisaties in 2019 krijgen die activiteiten 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 2018
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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 2019 Dorpsblad Caskra: € 1.091,00
Bijdrage 2019 Dorpsblad ’t Hoogeloontje: € 2.380,00
Bijdrage 2019 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 zullen alle gemeenten conform de richtlijn gaan betalen (= voor de gemeente Bladel €
10.307,-).
Voorgesteld wordt om de bijdrage aan Stichting Streekomroep de Kempen in 2019 op te hogen naar
een bedrag van € 1,19 per huishouden, zijnde € 10.307,00.
Bijdrage 2019: € 10.307,00
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Sport en recreatie
Voor de sportverenigingen geldt de volgende subsidiëring:
Iedere sportvereniging krijgt een instandhoudingssubsidie van € 504,33 en een waarderingssubsidie,
afhankelijk van het aantal jeugdleden. Daarnaast wordt een bedrag per jeugdlid gegeven.
Het aantal jeugdleden bij de sportverenigingen is enigszins afgenomen.
Zie voor de subsidiebedragen over 2019 onderstaande tabel.
VERENIGING
voetbalvereniging Bladella

€ 25.794,00

voetbalvereniging Casteren

€ 5.927,00

voetbalvereniging Hapert

€ 14.638,00

voetbalvereniging Netersel

€ 6.680,00

voetbalvereniging Hoogeloon

€ 8.890,00

korfbalvereniging Bladella

€ 5.080,00

korfbalvereniging VVO Hapert

€ 3.757,00

korfbalvereniging Neca

€ 3.907,00

korfbalvereniging Klimroos H'loon

€ 3.771,00

tennisvereniging VLTB

€ 4.507,00

handbalvereniging Saturnus

€ 1.930,00

tennisvereniging Hellekens

€ 1.983,00

zwem- en waterpolovereniging Platella

€ 18.959,00

ponyvereniging St. Martinus

€ 1.749,00

gym- en turnvereniging Avanti-Turnivo

€ 4.265,00

volleybalvereniging VC Bladel

€ 4.805,00

volleybalclub Hoogeloon

€ 1.171,00

badmintonvereniging BCBH

€ 2.206,00

basketbalvereniging BC Bladel

€ 2.643,00

judoclub Bladel

€ 2.448,00

wielersportvereniging Het Snelle Wiel

€ 2.150,00

Hockeyclub Eersel

€ 1.927,00

Show- en Dansgroep Quality

€ 2.436,00

St. Kempen Run
St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel
totaal

€ 500,00
€ 1.000,00
€ 133.123,00
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Gemeenschapshuizen
 Gemeenschapshuis Den Herd Bladel.
Vanwege tekorten in voorgaande jaren werd het negatief E.V. eind 2014 gesaneerd.
Er werd een maatregelenplan opgesteld om de exploitatieopzet waar mogelijk te verbeteren.
Inclusief de waarderingsbijdrage voor het theater ( € 9.829 ) moest dit aandeel van de exploitatie
voortaan sluitend zijn. De maatregelen zijn gedurende de eerste maanden van 2017 geïmplementeerd. De functionele en eventueel ook financiële effecten moeten de komende periode gaan blijken.
Ook over de jaren na 2014 resulteerde de totale exploitatie in een tekort. Om deze aan te vullen, is er
voor gekozen de voorziening inventaris éénmalig te laten vrijvallen ten gunste van de exploitatie, in de
wetenschap dat het uitgangspunt is dat met het ver-/nieuwbouwkrediet voor Den Herd tevens de upgrading van de inventaris moet worden bekostigd. Na ver-/nieuwbouw en de eerste resultaten van de
doorgevoerde maatregelen zal een compleet nieuwe exploitatieopzet worden opgesteld. Bekend is dat
feitelijk wordt ingeteerd op het vermogen dat straks kan worden ingebracht in de opzet voor de situatie
na ver-/nieuwbouw. Op dit moment kan echter onmogelijk worden ingeschat wat de effecten van
voornoemde ontwikkelingen zullen zijn. In welke mate de subsidiebijdrage moet worden aangepast
om in de toekomst tekorten te voorkomen is nu dus niet te bepalen. Vandaar dat voor 2019 een zelfde
bijdrage wordt geraamd als in voorgaande jaren.
Bijdrage 2019: € 176.907,00 ( € 167.078 gemeenschapshuis, incl. € 63.907 huur / € 9.829 theater ).
 Gemeenschapshuis “Den Tref” Hapert.
Sinds een paar jaar kampt de stichting met een tekort op de exploitatie. Beleidslijn is dat, zodra blijkt
dat tekorten structureel zijn, aanpassing van de subsidieomvang wordt bezien. De stichting doet daar
ook een beroep op. Om diverse redenen is besloten daar vooralsnog niet in mee te gaan. Het gemeenschapshuis is onderdeel van het plan om in Hapert een nieuwe multifunctionele accommodatie
(MFA) te realiseren. Voor Den Tref zou dat betekenen dat de huidige stichting wordt geliquideerd en
de accommodatie niet langer als gemeenschapshuis wordt gebruikt. Om tot die tijd de tekorten op de
exploitatie te bekostigen is overeengekomen dat deze in voorkomend geval ten laste van het Eigen
Vermogen van de stichting worden gebracht. Het E.V. is van voldoende omvang om bescheiden tekorten nog een aantal jaren op te vangen. Bekend is dat feitelijk wordt ingeteerd op het vermogen dat
straks kan worden ingebracht in de financiering van de nieuwe MFA. Voor die nieuwe situatie zal een
compleet nieuwe exploitatieopzet worden opgesteld. Tot die tijd wordt de huidige omvang van de subsidiebijdrage aan “Den Tref” gecontinueerd.
Bijdrage 2019: € 81.622,00.
 Gemeenschapshuis “D’n Anloôp” Hoogeloon.
Uit de exploitatieresultaten in de afgelopen jaren en het geraamde resultaat 2019 blijkt dat met de
huidige omvang van de subsidiebijdrage een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd. Vandaar
dat voor 2019 een zelfde bijdrage wordt verleend. De subsidiebijdrage bestaat onder andere uit een
geoormerkt deel voor het bekostigen van het dagelijks en klein onderhoud dat tot de verantwoordelijkheid van de huurder / gebruiker behoort. De bijdrage is bedoeld om de beherende instellingen voor
deze taak financieel in staat te stellen en is gebaseerd op een meerjarige onderhoudsraming. Deze
raming is onlangs geactualiseerd. Het aandeel “onderhoud” bedraagt 1/10 van de totaal geraamde
kosten voor een periode van 10 jaar. Als gevolg van deze actualisatie is de totale bijdrage iets bijgesteld ten opzichte van 2018. .
Bijdrage 2019: € 89.174,00.
 Gemeenschapshuis “D’n Aôrd” Casteren.
Als gevolg van kostenstijgingen wordt voor 2019 een exploitatietekort verwacht. Uitgangspunt is dat
met de subsidiebijdrage een sluitende exploitatie kan worden gerealiseerd. Een overschot is enig jaar
kan worden toegevoegd aan het Eigen Vermogen, zoals ook een incidenteel tekort ten laste van het
Eigen Vermogen moeten worden bekostigd. Zodra tekorten structureel dreigen te worden, wordt bezien of en in hoeverre de gemeentelijke bijdrage moet worden aangepast. Vooralsnog is dat niet duidelijk. Vandaar dat de voor 2019 geraamde bijdrage t.o.v. 2018 enkel is aangepast vanwege de actualisering van de onderhoudsraming.
Bijdrage 2019: € 83.111,00.
 Gemeenschapshuis “De Poel” Netersel.
In het verleden ( met name ten tijde van de oprichting van het nieuwe gemeenschapshuis ) ontving de
stichting bijdragen van derden voor investeringen in materiële vaste activa. De afgelopen jaren viel er
jaarlijks een bedrag vrij ten gunste van de exploitatie, met name om de afschrijving van de inventaris
te compenseren. Ingaande 2018 is deze afschrijving komen te vervallen en is het spaarpotje ( bijdragen via derden ) op. Omdat inmiddels al een paar jaar een bescheiden tekort resteert, zal in overleg
met de beherende instelling worden bezien welke ( aanpassing van de gemeentelijke ) bijdrage nodig
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is om een structureel sluitende exploitatie te realiseren. Vooralsnog wordt een zelfde bijdrage geraamd als de afgelopen jaren, die enkel vanwege de actualisatie van de onderhoudsraming enigszins
is aangepast.
Bijdrage 2019: € 51.285,00.
Bibliotheek De Kempen (BDK)
De bezuinigingsopdracht voor Bibliotheek De Kempen was afwijkend van de overige professionele
instellingen bepaald op 10% ultimo 2013 (te beginnen met 5% in 2012). BDK heeft aan deze bezuinigingsopdracht voldaan, met name door de nieuwe huisvesting in Het Palet te Hapert.
Verder is op basis van een aangenomen amendement bepaald dat er een aanvullende taakstellende
bezuiniging plaatsvindt van 1% in 2015, 1% in 2016 en 1% in 2017. Rekening houdend met deze bezuiniging kwam dit neer op een bedrag van € 371.926,- in 2017. Conform de afspraak die is opgenomen in de bestuursovereenkomst wordt dit bedrag jaarlijks geïndexeerd op basis van het prijsindexcijfer van het CBS voor de gezinsconsumptie per 1 januari van het voorgaande jaar. Daarmee kwam het
in 2017 uit op €377.505,- en komt het in 2018 uit op €383.168,-.
Naast deze bezuiniging is er sinds 2015 een korting op de rijksuitkering aan gemeenten van toepassing. Op 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen in werking getreden. Een
belangrijk uitgangspunt hierin is dat de fysieke (lokale) bibliotheek met de (landelijke aangestuurde)
digitale bibliotheek een twee-eenheid vormt. De voorbereidingen van een nationale bibliotheekpas zijn
hiervan een uitvloeisel.
Voor de aankoop van de landelijke e-boeken en content is vanaf 2015 een korting op de rijksuitkering
aan gemeenten (gemeentefonds) van toepassing. Dit bedraagt vanaf 2018 een structurele korting van
€ 0,72 per inwoner. Dit komt neer op een verlaging van het subsidiebedrag aan Bibliotheek De Kempen van € 14.453,- per 2018.
Tenslotte is in 2007 de afspraak met BDK gemaakt dat BDK door de gemeente een nieuwe bibliotheekvoorziening krijgt aangeboden, die de komende 20 jaar vrij van huur is. Daarom ontvangt bibliotheek De Kempen € 86.572,- (begrote kosten) ter compensatie van de huurkosten in Marktstaete Bladel.
Samenvattend
Subsidie 2019 voor BDK is inclusief bezuiniging en indexering: € 383.168,00 + € 86.572,00 (huisvesting) = €469.740,00. Dit bedrag zou vervolgens moeten worden verlaagd met een bedrag van €
14.453,00 (uitname gemeentefonds als gevolg van de digitale bibliotheek). Rekening houdend met
bovenstaande toelichting zou de subsidie 2019 voor BDK in totaal € 455.287,00 bedragen.
Overweging
Bibliotheek de Kempen vraagt in de subsidieaanvraag van 2019 om een bedrag van in totaal €
456.478,00. Dit betekent dat BDK in totaal om € 1.191,00 meer subsidie vraagt dan bovenstaande
berekening onder het kopje samenvatting.
Voorgesteld wordt om de bibliotheek een bedrag van € 455.287,00 te subsidiëren conform de berekening onder het kopje samenvatting waarin de taakstellende bezuiniging is meegenomen.
Bijdrage 2019: € 455.287,00

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 2019 is gebruik gemaakt van de subsidieaanbeveling 2019 van de Landelijke Muziek Organisaties (LMO’s) FKM, KNFM en NFCM.
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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 2019: € 20.010,00
Muziekvereniging Kunst Adelt Hapert
Bijdrage 2019: € 17.750,00
Fanfare Wilhelmina Hoogeloon
Bijdrage 2019: € 15.898,00
Show- en drumfanfare Sint Joris Hoogeloon
Bijdrage 2019: € 11.776,00
Muziekvereniging Sint Willibrordus Casteren
Bijdrage 2019: € 11.350,00
PUUR Poporkest
Bijdrage 2019: € 5.560,00

Toneelverenigingen
De toneelverenigingen vragen voor 2019 subsidie voor de voortzetting van dezelfde of in hoofdzaak
dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren. Toneelverenigingen De Eenakter, 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 2019: € 1.500,00
Toneelvereniging Pardoes Netersel
Bijdrage 2019: € 1.500,00
Toneelvereniging St. Pancratius Hoogeloon
Bijdrage 2019: € 1.500,00
Toneelvereniging Casteren
Bijdrage 2019: € 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 2019: € 225,00
Heemkundige Kring Pladella Villa
Pladella Villa vraagt voor de jaren 2017 t/m 2019 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 2019: € 7.500,00
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.
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Voorwaarden van de stimuleringsregeling cultuurinnovatie staan vastgelegd in de cultuurnota.
Bijdrage 2019: € 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 2018.
Bijdrage 2019:
- Oranjecomité Hoogeloon
- Oranjecomité Bladel
- Oranjecomité Netersel
- Oranjecomité Casteren
- Oranjeactiviteiten Hapert

€ 439,00
€ 1.212,00
€ 359,00
€ 360,00
€ 754,00

Totaal € 3.147,00
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 2019:
- 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 2019 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 2019:
- 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:
 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 2018.
De gemeente kent voor deze activiteiten een structurele subsidie toe.
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Bijdrage 2019:
- St. Nicolaasintocht Hapert
- St. Nicolaasintocht Hoogeloon
- St. Nicolaasintocht Casteren
- St. Nicolaasintocht Netersel
- St. Nicolaasintocht Bladel

€ 633,00
€ 392,00
€ 321,00
€ 336,00
€ 959,00

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 2019:
- Stichting Kempenoptocht Hapert € 500,00
- De Blaalse Lichtstoet
€ 500,00
Waarderingsbijdragen aan jeugdige carnavalswagenbouwers
De gemeente Bladel prijst zich gelukkig dat veel jongerengroepen in onze gemeente gedurende een
flink aantal maanden fanatiek bezig zijn om een zo mooi en origineel mogelijke carnavalswagen te
bouwen. Met het uiteindelijke resultaat kan tijdens één of meerdere optochten worden gepronkt en in
goede onderlinge verstandhouding de sportieve strijd worden aangegaan met collega-wagenbouwers.
Behalve dat jongeren leren samen te werken aan een gezamenlijk doel waarbij ieder zijn eigen taak
en verantwoordelijkheid heeft, is het samen bouwen aan een carnavalswagen natuurlijk ook gewoon
leuk en gezellig. Jongeren hebben hun verzet en de lokale optochten worden opgesierd met prachtige
creaties. Om voor een bijdrage in aanmerking te komen, moet voldaan worden aan de volgende criteria:
o Aanvraag indienen tussen 1 januari en 1 februari van het jaar waarin de activiteit zal plaatsvinden.
o Aanvraag dient vergezeld te gaan van:
- een opgave van het aantal jongeren dat gedurende de gehele bouw en voorbereiding
regelmatig meewerkt/heeft meegewerkt aan de bouw van de wagen;
- een opgave van het aantal jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar.
o Van het aantal jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar dient minimaal 75% woonachtig te zijn in
de gemeente Bladel.
o Het aantal jongeren in de leeftijd van 12 - 18 jaar en woonachtig in de gemeente Bladel dient
minimaal 10 te bedragen.
o De carnavalswagen heeft minimaal de afmetingen van een grote personenauto.
o De carnavalswagen moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente Bladel deelnemen.
Aandachtspunten:

Voor de subsidiëring is in totaal een bedrag van € 5.000 beschikbaar.

De hoogte van de bijdrage is maximaal € 550,- per groep.

Indien bij toepassing van deze normen het totaalbedrag wordt overschreden, worden de
subsidiebijdragen naar evenredigheid verminderd.

De bijdrage wordt uitgekeerd na ontvangst van een bewijs van deelname (foto) aan één van
de lokale optochten in de gemeente Bladel.
Bijdrage 2019: € 5.000,00
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 2019: € 3.500,00
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@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 voor 2019 (eenmalig) geen activiteiten te organiseren. Zodoende is er voor het jaar 2019 ook geen subsidie nodig.
Komend jaar wordt bekeken of voor 2020 de activiteiten weer kunnen worden hervat. Mocht dit het
geval zijn, dan zullen de activiteiten ook weer gesubsidieerd gaan worden.
Bijdrage 2019: € 0,00

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. In het verleden kregen alle groepen vier en vijf deze lessen muzikale basisvorming. Sinds de bezuinigingstaakstelling in 2013 (halvering gemeentelijk subsidiebudget) hebben een aantal scholen hier een andere
invulling aan moeten geven. Zo zijn er scholen die de lessen in de groepen 4 en 5 handhaven en uit
eigen exploitatiemiddelen bijdragen, zijn er scholen die de lestijden hebben ingekort en zijn er scholen
die alleen nog maar in 1 groep muzikale basisvorming aanbieden.
Bijdrage 2019: € 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 2017-2018 in totaal 342 individuele subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 336 aanvragen zijn toegekend. In het schooljaar 2016-2017 zijn er 354 individuele subsidieaanvragen ingediend, waarvan er 348 aanvragen zijn toegekend.
De gemeenteraad heeft op 20 juni 2013 -in het kader van de bezuinigingstaakstelling- besloten het
subsidie-plafond voor het schooljaar 2014-2015 met € 40.000 te verlagen naar € 100.000,-. Omdat het
salaris van de docent een belangrijke factor is voor de hoogte van het lesgeld wordt daarnaast de
subsidienorm met ingang van 2018 jaarlijks geïndexeerd volgens de Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging (KNTV)-norm. Voor het cursusjaar 2016-2017 ging het om 50% van het lesgeld met een maximum subsidiebedrag van € 370,-. Na de indexering volgens de KNTV-norm ging
het voor het cursusjaar 2017-2018 om een maximum subsidiebedrag van € 414,-. Deze indexering is
in 2018 doorberekend naar het budgetplafond voor het rugzakjesmodel. Om die reden is het budgetplafond in 2018 met € 3.000,- verhoogd van € 100.000,- naar €103.000,-.
De KNTV-norm voor 2019 is nog niet bekend, daarom kan er nog geen doorberekening worden gemaakt naar het maximale subsidiebedrag voor het cursusjaar 2018-2019. Omdat er in het afgelopen
cursusjaar echter sprake was van een budgetoverschot van ongeveer € 13.000,- wordt een verhoging
van het budgetplafond niet noodzakelijk geacht. Daarom wordt voorgesteld om voor 2019 een bedrag
van € 103.000,- te oormerken als budgetplafond voor de uitvoeringsregeling individuele subsidiëring
muzikale en culturele vorming.
Bijdrage 2019: € 103.000,00

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.
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Rode Kruis afdeling de Zaligheden – project Samenspraak
Het doel van de subsidietoekenning aan de activiteit Samenspraak, is de maatschappelijke vorming
van mensen met een niet Nederlandstalige achtergrond. De vrijwilligers van Samenspraak geven daar
op een heel doelgerichte wijze vorm aan door middel van gesprekken over alledaagse dingen.
Het is een kleinschalige activiteit, waar ook relatief weinig kosten aan verbonden zijn.
Bijdrage 2019: € 167,00
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 2019: € 200,00

Vluchtelingen en allochtonenbeleid
De gemeente trekt zich het lot van vluchtelingen aan en vervult in de opvang een actieve rol. De gemeente bevordert dat vluchtelingen over de juiste materiële hulp en immateriële ondersteuning kunnen beschikken om goed te kunnen inburgeren in onze gemeente.
Stichting Vluchtelingenhulp Bladel
De stichting Vluchtelingenhulp Bladel richt zich, uitsluitend met vrijwilligers, op het 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, de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD), 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 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 steunfunctieorganisatie 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.
Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de gemeente per gehuisveste statushouder van het rijk
een zogenaamde Regeling Maatschappelijke Begeleiding Asielgerechtigden-vergoeding ontvangt. In
de RMBA-regeling is nadrukkelijk opgenomen dat deze vergoeding kan worden ingezet voor subsidiering van –in dit geval- de Stichting Vluchtelingenhulp als uitvoeringsorganisatie van de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen.
Voorgesteld wordt om net als in 2018 ook voor 2019 weer een subsidie van € 20.000,- toe te kennen.
De (hogere) subsidie aan de Stichting Vluchtelingenhulp kan volledig worden gedekt uit het budget
RMBA-gelden.
Bijdrage 2019: € 20.000,00

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.
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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 2019:
- 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 2019: € 2.984,00
Scouting St. Willibrord Bladel
Voor 2019 heeft de Scouting Sint Willibrord Bladel subsidie aangevraagd voor de voortzetting van
dezelfde of in hoofdzaak dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren.
Bijdrage 2019: € 14.795,00
Scouting Jubam Duizel
Voor 2019 heeft de Scouting Jubam Duizel subsidie aangevraagd voor de voortzetting van dezelfde of
in hoofdzaak dezelfde activiteiten als in voorgaande jaren.
Bijdrage 2019: € 1.296,00
Stichting Speel-o-theek Samenspel
De stichting vraagt voor 2019 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 2019: € 6.500,00
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Stichting Speeltuin De Hofstad Bladel
De stichting vraagt voor 2019 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 2019 laat zien dat er een
tekort is begroot. De subsidiebijdrage blijft nodig voor de dekking van de reguliere exploitatiekosten.
Bijdrage 2019: € 2.846,00

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 worden gemeenten vanaf 1-1-2019 ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Zuidzorg gaat deze taak voor de
gemeente uitvoeren. Bekostiging vindt plaats door een structurele storting in het gemeentefonds door
de Rijksoverheid. Hierbij zouden beperkte en acceptabele herverdelingseffecten kunnen optreden.
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.
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Voor de uitvoering van het basisaanbod preventie vraagt Zuidzorg voor 2019 een subsidie van
€276.330,00. Dit subsidiebedrag heeft Zuidzorg als volgt berekend: het aantal 0-4 jarigen op 1 januari
2018 (755 0-4 jarigen) vermenigvuldigd met de integrale kostprijs per kind per jaar (€366) Hierbij is
een indexering toegepast van 2,68% ten opzichte van de integrale kostprijs van vorig jaar (€356.72).
Dit is conform de indexcijfer voor zorgproducten van de Nederlandse zorgautoriteit (NZA).
De gemeente Bladel gebruikt bij de berekening van het subsidiebedrag peildatum 31 december 2017.
De subsidie bedraagt: 755 0-4 jarigen op 31 december 2017 vermenigvuldigd met de integrale kostprijs per kind per jaar (€366).
Kosten voor de uitvoering van het RVP zijn geraamd op €32,66 per kind. Het aantal 0-4 jarigen bedraagt 755, en dit aantal wordt vermenigvuldigd met €32,66. De subsidieaanvraag voor het uitvoeren
van het RVP bedraagt € 24.658,30.
Hierdoor bedraagt de subsidie 2019 ten behoeve van Zuidzorg voor uitvoering van de JGZ 0 – 4 jaar:
Uitvoering Basisaanbod Preventie
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma
Totaal 2019

€ 276.330,00
€ 24.658,30
€ 300.988,00

Gemeentelijke peuterplaatsen
Het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen gemeente Bladel heeft, na een zorgvuldig doorlopen
traject, besloten de stichting per 1 maart 2017 op te heffen. Kinderopvangorganisatie Nummereen zet
het peuterspeelzaalwerk sindsdien in alle kernen van de gemeente voort. Zij zorgt voor de voorzetting
(en verdere uitbreiding) van een kwalitatief en hoogwaardig peuterprogramma. Daarnaast heeft zij het
harmonisatietraject eind 2017 afgerond. Sinds 1 januari 2018 is het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang dan ook 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 2018 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 € 39.000,- in 2018) wordt geboekt op het budget
voor het onderwijsachterstandenbeleid voor de doelgroepkinderen. Hiervoor ontvangt de gemeente
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 2018 naar verwachting ongeveer €78.000,-.
Gelet op bovenstaande opsomming stellen wij u daarom voor om voor 2019 een bedrag van €
78.000,- op te nemen voor de gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma gemeente Bladel.
Bijdrage 2019: € 78.000,00

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;
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- 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 2019: € 1.800,00
GOW Welzijnswerk 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 2019 geldt, conform het bepaalde in de budgetovereenkomst, het
toegekende subsidiebedrag van 2018 (van € 124.948,-) + een jaarlijkse, cumulatieve, indexering van
1,5%. Voor 2019 gaat het dan om een subsidie van € 126.822,-. Het GOW gaat -net als vorig jaar
overigens- ten onrechte uit van een indexering van de subsidie met 3,75%. Het GOW heeft erkend dat
dit niet conform de budgetovereenkomst is en een foutieve doorrekening is van vorig jaar.
Bijdrage 2019: € 126.822,00
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 en de Kbo’s dateren uit 1998 en zijn voor het
laatst in 2001 aangepast aan het aantal 55+-ers van destijds en in 2010 voor het laatst geïndexeerd.
De subsidies zijn destijds (1998) als volgt opgebouwd:
* een basissubsidie van
fl. 2.000,* een subsidie per 55+er per kern
fl. 15,- voor de kernen Casteren, Hoogeloon en Netersel.
* een subsidie per 55+er per kern
fl. 12,- voor de kernen Bladel en Hapert.
In 2001 waren er in de gemeente Bladel 4.609 personen van 55 jaar en ouder.
Het verschil in subsidie per 55+er tussen de twee grote kernen en de 3 kleinere kernen is destijds
verantwoord ‘uit de gestegen kosten voor de Meer bewegen voor ouderen vakkrachten. Maar door het
schaalvoordeel (van Bladel en Hapert, HA) blijft in die grotere kernen nog wel een redelijk bedrag
beschikbaar voor andere activiteiten’.
Dit argument (uit 1998) van het schaalvoordeel geldt nog steeds. Een grotere vereniging heeft weliswaar meer leden maar de basiskosten van voorzieningen/activiteiten zijn per vereniging enigszins
vergelijkbaar en kunnen bij een grotere vereniging door meerdere leden worden gedeeld. Het is alleen
de vraag of je dat zou moeten oplossen met verschillende subsidiebedragen per kern.
In 2010 zijn de subsidiebedragen voor het laatst geïndexeerd tot het huidige subsidieniveau. De bedragen uit 1998 zijn tussentijds dus alleen geïndexeerd, er is niet opnieuw gekeken naar het aantal
55+ers. De huidige subsidiebedragen zijn:
Bladel
€ 16.929,Casteren
€ 2.921,16

Hapert
€ 12.497,Hoogeloon € 5.854,Netersel
€ 2.604,Bij de oorspronkelijke subsidiegrondslagen uit 1998 en 2001 (waar de huidige subsidiegrondslagen
dus nog steeds op zijn gebaseerd) is uitgegaan van 4.609 personen van 55 jaar en ouder.
Op peildatum 1-1-2018 bedraagt het aantal 55+ers echter 7.032 met een volgende verdeling over de
kernen:
Bladel
3.756
Casteren
374
Hapert
1.865
Hoogeloon
771
Netersel
266
Uit de door de seniorenvereniging/Kbo’s overgelegde jaarstukken van de afgelopen jaren blijkt dat met
enige regelmaat, en ondanks contributie- en tariefsaanpassingen, jaarrekeningen worden afgesloten
met een negatief resultaat. Er is door een aantal ouderenverenigingen dan ook gevraagd om actualisering van de subsidiegrondslagen. Gelet op de enorme toename van het aantal 55+-ers (sinds 2001)
en ‘bevriezing’ van de indexering sinds 2010 wordt nu voorgesteld om de subsidiegrondslagen aan te
passen en in de pas te laten lopen met daadwerkelijk aantal 55+ers.
Indachtig het uitgangspunt van 1998 dat de Kbo’s vergelijkbare kosten hebben voor het ‘basisniveau’
van hun aanbod wordt voorgesteld om te starten met een voor alle Kbo’s vaste basissubsidie met
aanvullend daarop een staffel per aantal 55+ers in een kern. Voor het aantal 55+ers wordt dan steeds
uitgegaan van 1 januari voorafgaand aan het subsidiejaar (van het dan geldende Jaarprogramma
Subsidies).
Dat levert voor 2019 de volgende subsidiebedragen op:
Subsidie 2019 Seniorenverenging/Kbo’s
Subsidie
Aantal 55+
Bladel
(per 55+)
0-1500
€ 7,€ 10.500,1500-3000
€ 4,€ 6.000,3000 of meer
€ 1,€ 756,Basissubsidie
€ 1.500,€ 1.500,Totaal
€ 18.756,-

Casteren

Hapert

Hoogeloon

Netersel

€ 2.618,-

€ 10.500,€ 1.460,-

€ 5.397,-

€ 1.862,-

€ 1.500,€ 4.118,-

€ 1.500,€ 13.460,-

€ 1.500,€ 6.897,-

€ 1.500,€ 3.362,-

Kbo/Seniorenvereniging Zomerschool
De seniorenvereniging Bladel en de Kbo’s Hapert, Casteren en Netersel organiseren samen de Kbo
Zomerschool. Gedurende de zomerschool in augustus worden allerlei activiteiten georganiseerd voor
55+’ers in de gemeente Bladel. Het subsidiebedrag voor de zomerschool wordt beschikbaar gesteld
aan de Seniorenvereniging Bladel.
Bijdrage 2019: € 1.000,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 –al jaren- een vast bedrag van € 20.985,-. De
Stichting is in 2018 begonnen met een uitbreiding van haar activiteiten met dagopvang D’r tussen uit.
Net als alle activiteiten van De Kloostertuin wordt ook deze groep volledig gerund door vrijwilligers.
De exploitatielasten van deze nieuwe activiteit worden geraamd op € 2.000,-. Aan de deelnemers
wordt een eigen bijdrage gevraagd van in totaal € 500,-. Resteert een aanvullende subsidieaanvraag
van € 1.500,-.
De nieuwe dagopvanggroep van de De Kloostertuin past in het gemeentelijk beleid om, voorliggend
op dure maatwerkvoorzieningen, met lokale vrijwilligers, ondersteuningsdiensten voor kwetsbare burgers te organiseren. Om die reden wordt voorgesteld om de aanvullende subsidieaanvraag te honoreren en aan het Steunpunt een hogere subsidie te verstrekken van € 22.485,-.
Bijdrage 2019: € 22.485,00
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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 2019: € 21.735,00
Bijdrage klussendienst 2019 : € 525,00
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 deze Wmo-maatwerkvoorzieningen. Onder leiding van het nieuwe bestuur zijn activiteiten uitgebreid en is de organisatie verder gestructureerd (bv. op financieel gebied).
Ook de komende jaren zal De Goei Plak verder worden doorontwikkeld. Voor die doorontwikkeling
vraagt De Goei Plak nu vanaf 2019 een subsidie van € 20.000,-. Daarmee komt de subsidie op het
niveau van de Steunpunten in Hoogeloon en Hapert. Het aanbod van De Goei Plak zit 5 jaar na de
oprichting inmiddels ook op het niveau van die steunpunten. Gelet op het grote aantal 55+ers in de
kern Bladel –in verhouding tot de andere kernen- zal het aanbod de komende jaren naar verwachting
nog verder moeten groeien (in reactie op de vergrijzing en vermaatschappelijking van de zorg). Toch
wordt voorgesteld om voor 2019 en volgende jaren een budgetsubsidie toe te kennen van € 17.500,(i.p.v. de gevraagde € 20.000,-). Recent heeft het nieuwe bestuur namelijk besloten om een aantal
activiteiten die in de opstartfase nog (deels) met professionals worden uitgevoerd helemaal in eigen
beheer en in hoofdzaak met vrijwilligers uit te voeren. Daardoor worden kosten bespaard.
Bijdrage 2019: € 17.500,00
Biljartruimte D’n Opstoot
Biljartruimte D’n Opstoot in Bladel (in de voormalige Praktijkschool Bladel) vormt samen met Dienstencentrum De Goei Plak 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 en een bijdrage aan de door de Seniorenvereniging
Bladel gedane investeringen (tot en met 2019) in D’n Opstoot wordt op basis van de ervaringsjaren
2017 en 2018 voor 2019 een vaste budgetsubsidie voorgesteld van € 11.500,-.
Bijdrage 2019: € 11.500,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 en Zorg 2016-2020.
In de eerste twee jaren heeft de hulpgroep een startbijdrage van € 500,- (€ 250,- per jaar) ontvangen
voor aanschaf van materialen, betalen van onkosten en het doen van uitgaven t.b.v. de activiteiten.
In 2017 is besloten om naast de huidige activiteiten een jaarlijkse lezing te gaan organiseren. Om
deze dag te kunnen organiseren heeft de hulpgroep € 250,- extra subsidie nodig. In 2018 is daarom
besloten een subsidie van € 500,- toe te kennen. Aangezien de activiteiten jaarlijks terugkeren en het
aantal deelnemers de afgelopen jaren al is gestegen, wordt de NAH Zelfhulpgroep vanaf nu opgenomen in dit jaarprogramma.
Bijdrage 2019: € 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.
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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 2019: € 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 2019: € 1.200,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 is inmiddels een belangrijke schakel in de
keten van maatschappelijke ondersteuning in en voor Netersel.
Buurthulp Netersel is vergelijkbaar met het Informatiepunt Zorg in Casteren.
Bijdrage 2019: € 1.100,Alzheimer Nederland Afdeling Zuidoost-Brabant
Alzheimer Nederland verzoekt aan de 4 Kempengemeenten een subsidie voor het Alzheimercafé in
Eersel toe te kennen van € 1.250,00- per gemeente. Het totaal bedrag komt hiermee op € 5.000,-.
Bijdrage 2019: € 1.250,00
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 2019: € 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 wordt voorgesteld het bedrag voor 2019 bij te stellen naar € 300,00.
Bijdrage 2019: € 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 2019: € 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 2019: € 2.587,00
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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 2019: € 6.093,00
De Hoeksteen
De Hoeksteen vraagt voor 2019 een subsidie van € 21.000,- voor hun reguliere activiteiten en
€ 2.250,- voor de aflossing van de hypotheek. Beide bedragen zijn gelijk aan die in 2018.
Bijdrage 2019 : € 21.000,Bijdrage hypotheek 2019 : € 2.250,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 Bladel 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. De gemeente Bladel zal het komende jaar echter samen met Zorgboerderij de Hooiberg een inspanning doen om meer inwoners met een ondersteuningsbehoefte gebruik te laten maken van het voorliggende aanbod van de indicatievrije inloop.
Nu blijft het aantal deelnemers nog achter bij de verwachting.
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 2019: € 41.479,00

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 GOW De Kempen, 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. In de Notitie Mantelzorgondersteuning uit 2009 is ‘aandacht voor
lokale en vrijwillige initiatieven’ als één van de speerpunten opgenomen.
Vanaf 2011 is de subsidie voor respijtzorg aan Steunpunt De Kloostertuin van € 1.300,- per jaar structureel opgenomen in het jaarlijkse subsidieprogramma.
Bijdrage 2019: € 1.300,00
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MEE Zuidoost Brabant; Informele zorg
De voorgestelde subsidie voor 2018 voor MEE kent historisch de volgende opbouw:
Subsidie Informele zorg 2010
€ 7.169,00
De bezuiniging voor 2019 bedraagt wederom 20% € 1.433,80
Subsidie 2019
€ 5.735,20
2012 was het laatste jaar waarin de subsidie aan MEE werd afgerekend aan de hand van zogenaamde ‘koppelingen’. Hierdoor was de subsidie aan MEE feitelijk –ondanks de bezuiniging- een open einde regeling. De subsidie aan MEE voor 2019 is net als voorgaande jaren een budgetsubsidie van
€5.735,00.
In de subsidieaanvraag gaat MEE uit van een exploitatiesubsidie voor informele zorg, maar feitelijk
wordt al jaren gewerkt met een budgetsubsidie.
MEE heeft (net als andere partijen zoals GGzE 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. Hierdoor komt hun taakstelling op het gebied van met name cliëntondersteuning (niet in het
subsidiejaarprogramma opgenomen, maar afzonderlijk gefinancierd) onder druk te staan. MEE 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 MEE om een passende oplossing te vinden. Het jaar
2019 zal gebruikt worden om uitvoerig onderzoek te doen om voor het jaar 2020 en verder een structurele integrale oplossing te vinden. Voor het jaar 2019 zal aan MEE een adequate tussenoplossing in
de vorm van ophoging van de subsidie voor cliëntondersteuning geboden worden (ten laste van het
voor het jaar 2019 door de raad beschikbaar gestelde budget voor uitvoering van het meerjaren Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning). Hierbij wordt nadrukkelijk de noodzaak gezien om kritisch te kijken naar de situatie en te zoeken naar een oplossing voor het onderdeel cliëntondersteuning. Voor het onderdeel 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, waardoor we voor dit onderdeel vasthouden aan de budgetsubsidie en er indien nodig kan worden gewerkt met een (acceptabele) wachtlijst.
Bijdrage 2019: € 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. Vanaf 1- januari 2013 heeft het AIC in het nieuwe Dienstencentrum Bladel een inloopspreekuur en een lotgenotencontactavond.
Bijdrage 2019: € 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
Cliëntondersteuning
Totaal

€ 6.447,02
€ 6.273,96
€ 12.720,98

Te realiseren bezuiniging in 2017 = 20% van € 12.720,98 = € 2.544,20
2019
Collectieve preventie
Cliëntondersteuning
Totaal subsidie 2019

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

Voor het subsidiejaar 2019 verzoekt GGzE om een indexering van de subsidie met 2,4% ten opzichte
van het subsidiejaar 2018. 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. Het jaar
2019 zal gebruikt worden om uitvoerig onderzoek te doen om voor het jaar 2020 en verder een structurele integrale oplossing te vinden. Voor het jaar 2019 zal aan MEE een adequate tussenoplossing in
de vorm van ophoging van de subsidie voor cliëntondersteuning geboden worden (ten laste van het
voor het jaar 2019 door de raad beschikbaar gestelde budget voor uitvoering van het meerjaren Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning).

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 2019 vraagt Lumens om een subsidie van € 119.732,00, inclusief een indexering van 2%. Dit is
conform de budgetafspraken 2018 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 € 119.732,00 te subsidiëren conform de budgetafspraken van 2018, inclusief een indexering van 2%.
Bijdrage 2019: € 119.732,00
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 2018 beschikbaar te stellen.
Bijdrage 2019: € 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 2019 van € 2.000,-.
Bijdrage 2019: € 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 2019 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

Totaal

€ 800,00
€ 800,00
€ 1.600,00

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

Bijdrage 2019: € 2.800,00

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 2019 vraagt Novadic een continuering aan van het aantal uren in 2018:
- Onderwijsondersteuning
= 50 uur
- Outreachende preventie
= 70 uur
- Deskundigheidsbevordering = 20 uur
- Opvoedondersteuning
= 20 uur
Totaal
Uurtarief

= 160 uur
= €84,29

Totale kosten van de inzet

= €13.486,40
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Novadic-Kentron merkt op dat in minder stedelijke gebieden zoals de Kempen preventievraagstukken
aangaande alcohol en drugs erg actueel is. 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.
In de Eindhovense randgemeenten blijven preventievraagstukken actueel. 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 LOT-medewerkers (waaronder
medewerkers van het CJGplus) combineren verschillende werkgebieden. Ook nu vinden er al gemeentegrens overstijgende vragen plaats zoals ‘Samen op stap Reusel/Bladel, Moedige Moeders en
Burgerinitiatief drugs’. De aansluiting van gemeente Bladel bij het project IJsland heeft mogelijk een
positieve uitwerking op het aantal middelen gerelateerde problemen in de toekomst.
In 2017 was Novadic gestart om samen met de GGD en gemeenten in Brabant Zuidoost te kijken hoe
de gemeenten elkaar kunnen versterken op het gebied van alcohol en drugspreventie. In 2018 is overlegd om het aantal uren dat de overige Kempengemeenten beschikbaar stellen voor de preventiemedewerker te vergroten. Tot nu toe liep Bladel hierin voorop. De mogelijke besluiten van de overige
Kempengemeenten om extra uren in te kopen bij Novadic ten behoeve van de preventiemedewerker,
dragen bij aan een versterking van de samenwerking op het gebied van alcohol en drugspreventie. De
samenwerking met overige Kempengemeenten zal in 2019 worden voortgezet.
De gemeente Bladel stelt voor 2019 een subsidie beschikbaar ten behoeve van Novadic-Kentron voor
160 uur, hetzelfde aantal uren als in 2018 (zie opsomming hierboven):
Werkplan 2019
Totaal 2019

€ 13.486,40
€ 13.486,-

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.
Volgens de stichting zijn er 125 veteranen in de gemeente Bladel. Per veteraan wordt € 10,00 subsidie geschonken, waardoor de totale subsidie € 1.250,00 wordt.
Bijdrage 2019: € 1.250,00
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Vergelijkend overzicht subsidies volgens jaarprogramma 2018 en jaarprogramma 2019
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 2018

subsidie 2019

.480

Muzikale basisvorming in onderwijs

.510

Bibliotheek De Kempen

€449.732,00

€455.287,00

.511

Individuele subsidies muziek/cultuur

€103.000,00

€103.000,00

.511

Voedselbank

€2.000,00

€2.000,00

.511

Stichting Leergeld

€0,00

€0,00

€105.000,00

€105.000,00

totaal 511
.530

Voetbal Bladella

€26.184,00

€25.794,00

.530

Voetbal Casteren

€5.993,00

€5.927,00

.530

Voetbal Hapert

€14.773,00

€14.638,00

.530

Voetbal Netersel

€7.167,00

€6.680,00

.530

Voetbal Hoogeloon

€9.186,00

€8.890,00

.530

Korfbal Bladella

€5.125,00

€5.080,00

.530

Korfbal VVO Hapert

€4.042,00

€3.757,00

.530

korfbalvereniging Neca

€4.132,00

€3.907,00

.530

Korfbal Klimroos Hoogeloon

€3.997,00

€3.771,00

.530

Tennis Hellekens Hapert

€2.262,00

€1.983,00

.530

VLTB

€4.618,00

€4.507,00

.530

Handbal Saturnus

€1.704,00

€1.930,00

.530

Ponyclub St. Martinus Hapert

€1.840,00

€1.749,00

.530

Gym-en turn Avanti

€3.161,00

€4.265,00

.530

Volleybal Bladel

€4.978,00

€4.805,00

.530

Volleybal Hoogeloon

€1.205,00

€1.171,00

.530

Zwemvereniging Platella

€19.546,00

€18.959,00

.530

Badminton Bladel-H’loon

€2.068,00

€2.206,00

.530

Basketbal Bladel

€2.505,00

€2.643,00

.530

Judo Bladel

€2.146,00

€2.448,00

.530

Het Snelle Wiel

€2.150,00

€2.150,00

.530

Hockeyclub Eersel

€1.927,00

€1.927,00

.530

Show- en Dansgroep Quality

€3.368,00

€2.436,00

.530

St. Kempen Run

€500,00

€500,00

.530

St. Wielerevenementen Het Snelle Wiel

€1.000,00

€1.000,00

€135.577,00

€133.123,00

totaal 530
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.540

Harmonie L’Union

€19.294,00

€20.010,00

.540

PUUR Poporkest

€6.233,00

€5.560,00

.540

Muziekvereniging Kunst Adelt

€19.400,00

€17.750,00

.540

Fanfare Wilhelmina

€13.892,00

€15.898,00

.540

Muziekvereniging St.Willibrordus

€11.439,00

€11.350,00

.540

Show- en drumfanfanfare St. Joris

€11.148,00

€11.776,00

.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

€1.500,00

.540

Toneelvereniging Casteren

€1.000,00

€1.000,00

.540

Stichting "De Sniederskring"

€225,00

€225,00

.540

Streekomroep De Kempen

€8.661,00

€10.307,00

.540

Stimuleringsregeling cultuurinnovatie

€4.000,00

€4.000,00

€99.792,00

€102.376,00

€7.500,00

€7.500,00

totaal 540
.541

Heemkunde Pladella villa

.550

Brabants Landschap

€200,00

€200,00

.560

Oranjecomité Hoogeloon

€451,00

€439,00

.560

Oranjecomité Bladel

€1.242,00

€1.212,00

.560

Dodenherdenking Bladel

€650,00

€650,00

.560

Sinterklaasintocht Bladel

€992,00

€959,00

.560

Oranjecomité Netersel

€355,00

€359,00

.560

Sinterklaascomité Netersel

€322,00

€336,00

.560

Oranjeviering Hapert

€742,00

€754,00

.560

Oranjecomité Casteren

€357,00

€360,00

.560

St Nicolaascomité Hapert

€625,00

€633,00

.560

Sint Nicolaascomité Hoogeloon

€401,00

€392,00

.560

Sint Nicolaascomité Casteren

€328,00

€321,00

.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

€5.000,00

.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

€14.200,00

€14.150,00

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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.670/000 Lumens Groep (AMW)

€117.456,00

€119.732,00

€121.492,00

€123.768,00

€1.800,00

€1.800,00

€124.948,00

€126.822,00

€0,00

€500,00

€17.929,00

€19.756,00

€2.921,00

€4.118,00

€12.497,00

€13.460,00

.670/001 KBO Hoogeloon

€5.854,00

€6.897,00

.670/001 KBO Netersel

€2.604,00

€3.362,00

.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

€1.100,00

.670/001 Steunpunt Den Bogerd Hoogeloon

€22.368,00

€22.260,00

.670/001 Steunpunt De Kloostertuin Hapert

€22.485,00

€22.485,00

.670/001 Stichting Dienstencentrum Bladel

€10.000,00

€17.500,00

.670/001 Biljartruimte D’n Opstoot

€9.500,00

€11.500,00

.670/001 Alzheimer Nederland Zuidoost-Brabant

€1.250,00

€1.250,00

€237.556,00

€255.218,00

€1.300,00

€1.300,00

€5.735,00

€5.735,00

€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

€250,00

€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

€23.250,00

totaal 670/003

€75.689,00

€75.739,00

.621

Vluchtelingenwerkgroep Bladel

€20.000,00

€20.000,00

.621

Rode Kruis / Samenspraak

€167,00

€167,00

€20.167,00

€20.167,00

€176.907,00

€176.907,00

€77.009,00

€83.111,00

€81.622,00

€81.622,00

totaal 670/000
.670/001 Stichting Cluster Senioren Bladel
.670/001 GOW Welzijnswerk de Kempen
.670/001 NAH Zelfhulpgroep
.670/001 KBO Bladel (inclusief Zomerschool)
.670/001 KBO Casteren
.670/001 KBO Hapert

totaal 670/001
Mantelzorg/respijt Steunpunt De Kloostertuin
.670/002 MEE ZO Brabant informele zorg
.670/002

.670/002 Autisme Informatie Centrum de Kempen
.670/002 GGzE mantelzorgondersteuning
Totaal 670/002

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

.670/005 Den Tref
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.670/005 D'n Anloôp

€88.916,00

€89.174,00

.670/005 De Poel

€54.635,00

€51.285,00

€479.089,00

€482.099,00

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

670/006

@7 jongerenruimte Hapert

€750,00

€0,00

€39.380,00

€39.380,00

€113.000,00

€78.000,00

€113.000,00

€78.000,00

totaal 670/006
.650

Gemeentelijke peuterplaatsen
totaal 650

.714

EHBO Bladel

€1.200,00

€1.200,00

.714

EHBO Hapert

€400,00

€400,00

.714

EHBO Hoogeloon/Casteren

€1.000,00

€1.200,00

.714

Novadic-Kentron

€13.223,00

€13.486,00

.714

Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost

€1.250,00

€1.250,00

€17.073,00

€17.536,00

Zuidzorg, uitvoering BTP JGZ

€270.037,00

€300.988,00

totaal 715

€270.037,00

€300.988,00

€2.241.004,00

€2.265.301,00

totaal 714
.715

Totaal subsidieplafond:
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Verslag inspraakprocedure ontwerp-jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke ondersteuning en Zorg 2019 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 11 september 2018 het ontwerp-jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijk ondersteuning en Zorg 2019 vastgesteld en voor inspraak vrijgegeven.
Het ontwerp-jaarprogramma 2019 heeft van 20 september tot 1 november 2018 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 19 september 2018.
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 2019 toegezonden gekregen. Adviezen konden tot uiterlijk 1 november 2018
worden ingediend.

2. Adviezen
Naar aanleiding van het ontwerp-jaarprogramma 2019 zijn er geen adviezen ingediend.

3. Inhoudelijke beoordeling van de adviezen
Niet van toepassing.

4. Zienswijzen
Naar aanleiding van het ontwerp-jaarprogramma 2019 zijn er geen zienswijzen ingediend.

5. Inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen
Niet van toepassing.

Aldus vastgesteld, 4 december 2018, door Burgemeester en wethouders van Bladel.
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