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Overzicht toe te kennen subsidies 2016 - Informerend
Beknopte samenvatting:
Door vaststelling van het 'Overzicht toe te kennen subsidies 2016' heeft het college besloten de
daarin opgenomen subsidies beschikbaar te stellen. Dit onder voorbehoud van vaststelling van de
gemeentebegroting 2016 door de gemeenteraad. Dit overzicht (de zogenaamde subsidielijst) wordt
zoals te doen gebruikelijk ter informatie toegezonden aan de gemeenteraad.
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DE GEMEENTERAAD

AANHEF
De gemeenteraad is bevoegd op grond van:
De 'Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008".
Volgende bijlagen worden bijgevoegd:
Overzicht toe te kennen subsidies 2016

MOTIVERING
Wat is de aanleiding?
Jaarlijks maken we een overzicht van de toe te kennen subsidies. Dat is een verzamelbesluit van
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het college met betrekking tot de beschikbaar te stellen subsidiebedragen.
Tot het jaar 2014 werd dat overzicht (de zogenaamde subsidielijst) pas door het college vastgesteld
nadat de gemeentebegroting was vastgesteld door de gemeenteraad. Met ingang van het jaar 2014
stellen we het overzicht al vast na vaststelling van de perspectievennota. Dit om de doorlooptijd van
subsidieaanvragen zo kort mogelijk te doen zijn. Nadat het college het overzicht heeft vastgesteld
kunnen we de daarin opgenomen subsidierelaties na ontvangst van de subsidieaanvraag een
subsidiebeschikking sturen. In de beschikkingen die we versturen voordat de gemeentebegroting is
vastgesteld moeten we dan wel het zogenaamde begrotingsvoorbehoud maken.
Wat willen we bereiken?
We willen bereiken dat de activiteiten die we van belang vinden voor de inwoners van onze
gemeente kunnen worden georganiseerd door de verschillende organisaties.
Wat gaan we er voor doen?
Daartoe gaan we de daarvoor in aanmerking komende organisaties een subsidiebedrag
beschikbaar stellen.
Wat mag het kosten?
Met de beschikbaarstelling van de in het 'Overzicht toe te kennen subsidies 2016' opgenomen
subsidiebedragen is in totaal een bedrag van € 9.162.532,00 gemoeid. De subsidiebudgetten
worden opgenomen in de gemeentebegroting.
Begrotingswijziging:
Nee
Wat zijn de vervolgstappen?
Er zijn geen vervolgstappen.

Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad besluit het door het college vastgestelde 'Overzicht toe te kennen subsidies
2016' voor kennisgeving aan te nemen.
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Overzicht toe te kennen subsidies 2016

Overzicht
toe te kennen subsidies
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Inleiding
In dit ‘Overzicht 2016 toe te kennen subsidies’ hebben we de op grond van de ‘Algemene
subsidieverordening Terneuzen 2008’ beschikbaar te stellen subsidies opgenomen. In een
enkel geval gaat het om een op grond van een andere verordening beschikbaar te stellen
subsidie. Omdat bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen niet vallen onder de noemer
subsidie, hebben we die buiten beschouwing gelaten.
Tijdvak periodieke subsidies
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht mag een subsidie niet voor onbepaalde tijd
worden verleend. Op gezette tijden moet de subsidiegever heroverwegen of een bepaalde
subsidie nog wel binnen het gevoerde beleid past, zodat het verstrekken van subsidie geen
automatisme wordt.
Gelet daarop is in de ‘Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008’ opgenomen dat we
een periodiek subsidie met ingang van het jaar 2009 in principe verlenen voor een periode
van vier achtereenvolgende jaren. Aan de hand van een evaluatie bezien we dan of we de
subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar, al dan niet in gewijzigde vorm,
voortzetten. Een dergelijke evaluatie is voor het eerst in het jaar 2012 opgesteld, te weten de
‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’.
In het voorjaar van 2016 zullen we een notitie subsidiegrondslagen voor de periode 2017 tot
en met 2020 opstellen en ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad.
Bevoorschotting
Voor de bevoorschotting van de subsidiebedragen geldt het in de subsidieverordening
opgenomen regeling:
• subsidiebedragen tot € 5.000,00 stellen we in hun geheel betaalbaar in het begin van het
subsidiejaar;
• subsidiebedragen van € 5.000,00 tot € 20.000,00 stellen we worden betaalbaar in twee
termijnen van 50 procent en wel per 15 februari en per 15 augustus;
• subsidiebedragen van € 20.000,00 en meer stellen we betaalbaar in vier termijnen van 25
procent en wel per 15 februari, per 15 mei, per 15 augustus en per 15 november.
In de gevallen waarin we op verzoek van de betrokken subsidierelaties afwijken van de in de
‘Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008’ opgenomen bevoorschottingsregeling
maken we daarvan melding in de toelichting per begrotingsproduct in dit ‘Overzicht 2016 toe
te kennen verlenen subsidies’.
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Begrotingsproduct: 61401400 Overige beschermende maatregelen
Naam organisatie/instelling
ECL 42431
Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen
Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
35.125

33.225
1.900
35.125
0

Toelichting
Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen
Jaarlijks stellen we de Stichting Dierenasyl Zeeuwsch-Vlaanderen een vastgestelde bijdrage
in het exploitatietekort beschikbaar. Die bijdrage indexeren we jaarlijks met gebruikmaking
van de VZG-norm.
Tot en met het jaar 2012 hanteerden we voor de verdeling van de bijdrage de volgende
verdeelsleutel:
• 55 procent wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners van de Zeeuws-Vlaamse
gemeenten;
• 45 procent wordt verdeeld op basis van het aantal opgenomen zwerfdieren gedurende
twee voorafgaande jaren uit elke gemeente.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Daarbij hanteren we het voor 2012 beschikbaar gestelde
subsidiebedrag van € 33.100,00 als vast bedrag, waarop jaarlijks indexering met de VZGnorm plaatsvindt.
Voor het jaar 2016 is de VZG-norm - 0,75 procent. Het subsidie dat we voor het jaar 2016
beschikbaar stellen bedraagt dan € 33.225,00 (het subsidiebedrag 2015 van € 33.476,00
minus 0,75 procent).
Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland
Met ingang van het jaar 2008 stellen we de Stichting Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland (De
Mikke te Middelburg) jaarlijks een subsidiebedrag van € 2.000,00 beschikbaar.
Op grond van het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek (categorie gevonden voorwerpen) is de
gemeente verantwoordelijk voor alle (levende en dode) dieren in de openbare ruimte. Op die
grondslag en op basis van de APV bestaat de laatste jaren de verplichting om zieke of
gewonde dieren te laten verzorgen in erkende instellingen. Honden en katten worden naar
het mede door onze gemeente gesubsidieerde dierenasiel in onze gemeente gebracht. Op
last van de landelijke inspectie dierenbescherming (LNV) worden vogels naar De Mikke
gebracht omdat dat de dichtstbijzijnde erkende vogelopvang is in Nederland.
In het kader van de rampenbestrijding is De Mikke ook aangewezen als een van de vijf
landelijke opvangcentra voor kust- en zeevogels voor de opvang van (stook)olieslachtoffers.
Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 gaat het vanaf het jaar 2012 om een subsidiebedrag van € 1.900,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
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Begrotingsproduct: 61402900 Wijkbeheer
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
StadsRaad Axel
Stadsraad Sas van Gent
Stichting Dorpsraad Koewacht
Stichting Dorpsraad Philippine
Stichting Dorpsraad Westdorpe
Stichting Dorpsraad Biervliet
Dorpsraad Sluiskil
Stichting Dorpsraad Zaamslag
Stichting Dorpsbelangen Hoek
Belangengroep Spui (*)
Stichting Wijkraad Binnenstad
Stichting Wijkraad Noordpolder
Stichting Wijkraad Othene
Wijkraad Driewegen-Hughersluys
Wijkvereniging De Oude Vaart (*)
Wijkvereniging “De Straete” (*)
Buurtvereniging Java
Buurtvereniging Oudelandse Hoeve/Katspolder (*)
Buurtvereniging Serlippens
Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark (*)
Bewonersplatform Triniteit
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
16.757

1.552
1.002
842
772
755
706
817
881
903
551
689
856
918
503
647
525
606
1.041
755
754
682
16.757
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
De gemeenteraad heeft op 11 september 2003 besloten de intentie-overeenkomst
bewonersorganisaties vast te stellen. Op grond daarvan stellen we de aan wijk-, dorps- en
stadsraden met ingang van het jaar 2004 jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar
bestaande uit een vast bedrag van € 500,00 plus een variabel bedrag van € 0,15 per
inwoner.
Verdeeld over de jaren 2011 en 2012 hebben we de generieke structurele korting op de
subsidies van 5 procent toegepast.
De heroverweging met betrekking tot de invulling van de rol van dorps-, wijk- en stadsraden
en buurtverenigingen in het kader van burgerparticipatie heeft niet geleid tot een wijziging
van de subsidiegrondslag.
De indeling van de wijken en kernen, die wordt gebruikt voor de berekening van het subsidie,
komt niet in alle gevallen een op een overeen met de indeling die het computerprogramma
voor het genereren van inwoneraantallen per wijk/kern hanteert. De bepaling van het aantal
inwoners moet dan voor een deel handmatig gebeuren, hetgeen zeer arbeidsintensief is.
Daarom hebben we er voor gekozen de inwoneraantallen in dit kader niet meer jaarlijks aan
te passen. De voor het jaar 2014 berekende subsidiebedragen hanteren we ook voor de
jaren 2015 en 2016. Voor de periode 2017 tot en met 2020 zullen we bezien hoe de
subsidiegrondslag kan worden vereenvoudigd.
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Begrotingsproduct: 62102300 Verkeersmaatregelen Techniek
Naam organisatie/instelling

Toe te kennen
subsidie 2016

ECL 42430
Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen
Zeldenrust-Steelantcollege (VEVO)
Scholengemeenschap De Rede (VEVO)
Praktijkschool De Sprong (VEVO)
VSO De Argo (VEVO)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Budget
16.426

4.165
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
4.165
12.261

Toelichting
Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen
Tot en met het jaar 2012 stelden we Veilig Verkeer Nederland, afdeling groot Terneuzen
jaarlijks een subsidie beschikbaar van € 0,08 per inwoner.
De generieke korting op de subsidies van 5 procent is verdeeld over de jaren 2011 en 2012
toegepast. Voor het jaar 2012 ging het dan om een subsidiebedrag van € 4.165,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. In die periode hanteren we het voor 2012 beschikbaar gestelde
subsidiebedrag van € 4.165,00 als vast bedrag.
VEVO-project
In het kader van het door het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ)
opgezette project Verkeerseducatie in het Voortgezet Onderwijs (VEVO) stelt onze
gemeente subsidie beschikbaar aan scholen in het voortgezet onderwijs. Doel van het
project is terugdringing van de verkeersonveiligheid door inbedding van verkeerseducatie
voor jongeren in de leeftijd 12-18 jaar in het voortgezet onderwijs.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Het door onze gemeente beschikbaar te stellen bedrag bestaat uit een bijdrage van onze
gemeente en doorbetaling van een door de provincie beschikbaar gestelde bijdrage. Die
provinciale bijdrage moet jaarlijks door onze gemeente worden aangevraagd en
verantwoord.
De aanvragen van de scholen zijn op dit moment nog niet ontvangen.
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Begrotingsproduct: 63100200 Economisch beleid
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stadsmanager Terneuzen
Centrum Management Axel/Sas van Gent
Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West
Stichting Citymarketing Terneuzen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
157.250

p.m.
p.m.
4.750
100.000
104.750
52.500

Toelichting
Stadsmanager Terneuzen
Het college zal in augustus 2015 besluiten over aanwending van het subsidie (voorheen:
Centrum Management Terneuzen) ten behoeve van de stadsmanager Terneuzen gedurende
de periode 2015-2018. De stadsmanager is toegevoegd aan het Bureau Citymarketing
Terneuzen en voor deze periode is ook het subsidie voor citymarketing vastgesteld.
Centrum Management Axel/Sas van Gent
Voor de jaren 2012 tot en met 2015 hebben we jaarlijks een subsidiebedrag van € 25.000,00
beschikbaar gesteld voor centrummanagement in Axel/Sas van Gent in het kader van
versterking van de economische impuls voor de kernen Axel en Sas van Gent. Het doel van
CM Axel/Sas van Gent is het bevorderen van de economische positie van het bedrijfsleven
in de kernen in structurele zin, evenals begeleiding van de ondernemers die daarbij
betrokken zijn. Parallel aan deze economische doelstellingen is bevordering van het leef-,
woon- en verblijfsklimaat in de kernen van belang. Ook hieraan wil CM haar bijdrage leveren.
Het subsidiebedrag stellen we beschikbaar aan de Stichting verfraaiing Koopcentrum Sas
van Gent.
Na afloop van het jaar 2015 zullen we een heroverweging maken en bezien of we de
subsidiëring voor een volgende periode, al dan niet in gewijzigde vorm, voortzetten.
Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West
Sinds het jaar 2006 stellen we de Ondernemersvereniging Terneuzen Zuid-West een
subsidie beschikbaar voor de organisatie van het zogenaamde Prinsjesdagevenement. Doel
van die activiteit is de contacten tussen de ondernemers onderling en met de gemeente te
versterken en Terneuzen naar buiten toe op de kaart te zetten.
Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 gaat het met ingang van het jaar 2012 om een subsidiebedrag van
€ 4.750,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Stichting Citymarketing Terneuzen
Op 1 juli 2014 heeft de raad het Citymarketingplan Terneuzen vastgesteld. Tevens is
besloten gedurende de periode 2015-2018 een bedrag van € 100.000,00 per jaar
beschikbaar te stellen voor citymarketing. De Stichting Citymarketing is opgericht in maart
2015.
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Begrotingsproduct: 63100500 Bedrijven Investeringszone binnenstad Terneuzen
Naam organisatie/instelling
ECL 42131
Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
60.800

60.800
60.800
0

Toelichting
Met ingang van 1 januari 2012 kent de binnenstad van Terneuzen een Bedrijven Investerings
Zone (BIZ). Een BIZ is een afgebakend gebied zoals een winkelstraat of een bedrijventerrein
waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving.
Op grond van de ‘Verordening BI-zone binnenstad Terneuzen 2012’ int onze gemeente de
BIZ-bijdragen. De BIZ-bijdrage per ondernemer (of in het geval van leegstand per eigenaar)
is € 400,00 per jaar. Het totaal aan geïnde heffingen op jaarbasis stelt onze gemeente in de
vorm van een subsidie beschikbaar aan de Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen
voor de uitvoering van de activiteiten die zijn opgenomen in de daartoe door onze gemeente
met die ondernemersvereniging gesloten uitvoeringsovereenkomst. Het concrete activiteitenplan en begroting staan in het Biznessplan 2012-2015 van Ondernemersvereniging Bizzy
Stad Terneuzen.
Het voorlopig beschikbaar te stellen subsidiebedrag bestaat uit het begrote bedrag aan te
innen BIZ-bijdragen. Dat subsidiebedrag bevoorschotten we in twee termijnen van 50
procent en wel per 1 maart en per 1 juni.
Uiterlijk 1 juni van het kalenderjaar volgend op het subsidiejaar moet de genoemde
ondernemersvereniging een inhoudelijk verslag en een financieel verslag met een
goedkeurende accountantsverklaring doen toekomen.
We stellen het subsidiebedrag definitief vast op de hoogte van de uiteindelijke opbrengst
van de BI-bijdragen in de BI-zone.
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Begrotingsproduct: 63101100 Weekmarkten
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting Internationale Jaarmarkt Koewacht
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
475
475
475
0

Toelichting
Voor de organisatie van de internationale jaarmarkt in Koewacht stelde de voormalige
gemeente Axel de Stichting Internationale Jaarmarkt Koewacht jaarlijks een subsidiebedrag
beschikbaar. Met ingang van het jaar 2006 hebben we dat subsidiebedrag verhoogd van
€ 273,00 tot € 500,00.
Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 gaat het vanaf het jaar 2012 om een bedrag van € 475,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
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Begrotingsproduct: 64800600 Lokaal onderwijs
Naam organisatie/instelling
ECL 42413
Ondersteuningsprojecten onderwijs- en jeugdbeleid
‘Huis van de Techniek’
RPCZ (*)
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 42441
Onderwijsachterstanden
Probaz (schakelklas)
Perspecto (schakelklas)
RPCZ (*)
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 42440
Brede scholen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
69.741

8.187
46.000
54.187
15.554
582.653
p.m.
p.m.
20.000
20.000
562.653
56.750
p.m.
p.m.
56.750

(*) Het aan het RPZC beschikbaar te stellen bedrag is € 46.000,00 + € 20.000,00 = € 66.000,00.

Toelichting
Ondersteuningsprojecten onderwijs- en jeugdbeleid
De middelen voor ondersteuningsprojecten onderwijs- en jeugdbeleid worden gebruikt om
het lokale onderwijs- en jeugdbeleid te versterken.
In de periode 2016-2020 stellen we jaarlijks een bedrag van € 0,15 per inwoner beschikbaar
aan Technocentrum Zeeland (nu: ‘Huis van de Techniek’) voor de promotie van het
techniekonderwijs in de regio.
De door onze gemeente voor het jaar 2016 beschikbaar te stellen bijdrage bedraagt
€ 8.187,00 (zijnde 54.577 inwoners per 1 januari 2015 x € 0,15).
Aan het RPCZ stellen we jaarlijks een bedrag van € 66.000,00 beschikbaar voor het
consolideren van de steunfunctie onderwijs Zeeland en de inzet door het RPCZ ter
ondersteuning van de gemeente en het onderwijs onder regie en aansturing van de
gemeente Terneuzen. Deze subsidie wordt voor € 20.000,00 bekostigd uit ECL 42441, als
gevolg van de bezuiniging op ECL 42413. Het betreft die activiteiten die kunnen worden
bekostigd vanuit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden.
Onderwijsachterstanden
Het budget bij dit begrotingproduct bestaat uit de rijksbijdrage Onderwijsachterstanden die
voor het jaar 2016 wordt geraamd op € 703.550,00.
De middelen worden ingezet voor:
• voorschoolse educatie
• schakelklassen;
• overige activiteiten in het kader van het onderwijsachterstandenbeleid.
Het totale bedrag aan subsidies wordt geraamd op € 582.653,00. Een eventueel tekort wordt
opgevangen vanuit de reserve die we in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Het overige
gedeelte van de specifieke uitkering wordt ingezet voor zaken als scholing, monitoring,
begeleiding, onderzoek gerelateerd aan onderwijsachterstanden.
Met ingang van 1 augustus 2010 is de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie
(Wet OKE) van kracht. Deze wetgeving regelt een basiskwaliteit voor alle kinderen die naar
de peuterspeelzaal gaan. Ook zijn gemeenten verplicht voldoende voorschoolse educatie
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van goede kwaliteit te realiseren voor hun doelgroepkinderen of andere activiteiten voor
kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal, zoals de schakelklassen. Verder
zijn de middelen bedoeld voor gemeenten voor het maken van afspraken met schoolbesturen en houders van kindercentra over de toeleiding naar voorschoolse voorzieningen,
de definiëring van de doelgroep, de organisatie van een doorlopende leerlijn tussen voor- en
vroegschoolse educatie. En voor het beleid dat de financiële bijdrage voor elk kind dat
deelneemt aan voorschoolse educatie niet hoger mag zijn dan de financiële ouderbijdrage bij
maximale kinderopvangtoeslag. In 2013, 2014 en 2015 krijgt de gemeente Terneuzen extra
middelen binnen de specifieke uitkering om het taalniveau van pedagogisch medewerkers
die werkzaam zijn op de locaties waar VVE wordt aangeboden te verhogen. De minister
heeft aangekondigd het rijksbeleid en de hoogte van de rijksbijdrage voor de duur van een
jaar te verlengen tot en met 2016.
Het budget wordt in elk geval besteed aan:
• het continueren van de huidige schakelklassen
• het project ‘anderstaligen’
We stellen jaarlijks (binnen de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid) een
bedrag van € 20.000,00 beschikbaar voor het uitvoeren van een aanbod op maat voor
anderstalige kinderen, die instromen in het basisonderwijs.
• continuering van de beleidsuitgangspunten zoals destijds vastgesteld in de ‘Notitie
peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013
• het toetsen en scholen van pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn op locaties
waar VVE wordt aangeboden op het vereiste taalniveau.
Schakelklassen
In het jaar 2008-2009 is binnen de gemeente Terneuzen gestart met de uitvoering van vier
schakelklassen. De schoolbesturen en directeuren van de betrokken scholen hebben
aangegeven de schakelklassen te willen continueren op de huidige locaties. Deze scholen
hebben allemaal een relatief hoog percentage achterstandsleerlingen op grond van de
gewichtenregeling.
bestuur
Probaz
Perspecto

school
De Oude Vaart
De Stelle
Kameleon
Prinses Marijke

Per schakelklas stellen we wordt daartoe jaarlijks een subsidie van € 24.000,00 beschikbaar.
Daarnaast zal worden geïnvesteerd in begeleiding van de scholen die de schakelklas
uitvoeren. Na evaluatie van de zomerschool van 2015 onderzoeken we of de zomerschool in
2016 opnieuw zal worden uitgevoerd. Een en ander is mede afhankelijk van de reserve in
het onderwijsachterstandenbudget.
Voorschoolse educatie
In de op 25 februari 2010 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Notitie peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013’, welke voorlopig is verlengd, is
een nieuwe (geïntegreerde) systematiek van financiering van het peuterspeelzaalwerk en de
voorschoolse educatie opgenomen. Na evaluatie in 2014 is besloten om de uitgangspunten
voor deze subsidiegrondslag te continueren.
Naast de beschikbaarstelling van subsidiebedragen in dat kader aan een aantal
kinderopvanginstellingen gaat het om de beschikbaarstelling van een jaarlijks subsidie voor
het zogenaamde VVE-team en het project Iedereen Telt Mee. Als gevolg van de verhoogde
deelname van kinderen met een risico op onderwijsachterstanden aan VVE (het subsidie is
direct gekoppeld aan het aantal kinderen dat deelneemt) zijn de uitgaven voor voorschoolse
educatie toegenomen. Een eventueel tekort moet worden opgevangen vanuit de in de
afgelopen jaren opgebouwde reserve aob-middelen (deze wordt na afloop van de
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planperiode door het rijk afgerekend) en door een bezuiniging te realiseren binnen het
project Iedereen Telt Mee.
De bij begrotingsproduct 6.650.0300 (kinderopvang en peuterspeelzalen) beschikbaar te
stellen subsidiebedragen worden deels geput uit de rijksmiddelen die onze gemeente
ontvangt in het kader van de onderwijsachterstanden.
De genoemde rijksmiddelen worden tevens aangewend voor de beschikbaarstelling van
incidentele bedragen voor de ondersteuning van de implementatie van de VVE in de
kinderopvang.
Brede school
De Stuurgroep Brede School zal op basis van locatieplannen, ontwikkeld per brede school,
een bedrag aan de uitvoering van voorgenomen activiteiten/projecten toebedelen. In de
stuurgroep van november 2015 worden deze bedragen concreet. Dit verklaart waarom er nu
nog p.m. in het overzicht is opgenomen bij toekennen.
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Begrotingsproduct: 64820100 Volwasseneneducatie
Naam organisatie/instelling
ECL 42431
ROC Scalda
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
p.m.
p.m.
p.m.
0

Toelichting
Met ingang van 1 januari 2015 wordt de verplichte winkelnering WEB (educatie-)middelen bij
het ROC stapsgewijs afgebouwd. Gemeenten mogen met dit budget nog steeds alleen
opleidingen inkopen die zich richten op de bestrijding van laaggeletterdheid (taal en rekenen)
en op Nederlands als Tweede Taal (NTZ). De coördinerende rol ligt nu bij de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio, Goes. De gemeente Goes ontvangt de rijksmiddelen
voor alle Zeeuwse gemeenten en legt hierover formeel verantwoording af aan het rijk. Met de
gemeente Goes zijn voor 1 januari 2016 verdergaande afspraken gemaakt over de wijze
waarop de middelen worden ingezet en verantwoord.
Denkrichting is om binnen iedere regio in Zeeland een centrumgemeente aan te wijzen (dus
een in Walcheren, een in Zeeuws-Vlaanderen en een in de Oosterschelderegio) die de
educatiemiddelen voor de regio krijgt overgemaakt van centrumgemeente Goes en deze ook
namens de regio verantwoordt.
Omdat de wet nog niet is aangenomen en de hoogte van de rijksbijdrage voor volwasseneneducatie voor de regio voor het jaar 2016 op dit moment nog niet bekend is en de afspraken
met de centrumgemeente Goes nog niet zijn gemaakt, hebben we voorshands p.m.
opgenomen. Overigens zijn de inkomsten gelijk aan de uitgaven.
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Begrotingsproduct: 65100100 Bibliotheekvoorzieningen
Naam organisatie/instelling
ECL 42423
Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
Compensatie huur De Statie
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
1.192.506

1.186.477
6.029
1.192.506
0

Toelichting
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring van de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen
voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.
Budgetsubsidie
In het kader van de bezuinigingen heeft onze gemeente besloten het budgetsubsidie dat we
aan de bibliotheek beschikbaar stellen verdeeld over de jaren 2015 en 2016 met in totaal
€ 225.000,00 te verlagen:
2015
2016
totaal

korting op subsidie
150.000
75.000
225.000

Het budgetsubsidie dat we voor het jaar 2016 beschikbaar stellen bedraagt dan
€ 1.186.477,00, zijnde het budgetsubsidie 2015 van € 1.261.477,00 minus de korting van
€ 75.000,00.
Prestatieafspraken
Aan de subsidieverlening verbinden we de volgende prestatieafspraken:
• de bibliotheek moet aantoonbaar al het mogelijke doen om door het werven van meer
vrijwilligers de openstellingtijden in de kleine kernen ten minste op hetzelfde niveau als
voorheen te brengen
• de bibliotheek moet er naar streven om de openstellingtijden ten opzichte daarvan nog
verder te verruimen.
Compensatie huur De Statie
Het bibliotheekfiliaal in Sas van Gent is begin 2013 verhuisd van De Speye naar De Statie.
De ruimte in De Statie huurt de bibliotheek van Woongoed. In principe kon voor het
huurbedrag gekozen worden voor een annuïtaire (gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst gelijkblijvende) of dynamische (jaarlijks stijgende) huurprijs. De
‘instapprijs’ bij een annuïtaire huur was beduidend hoger dan bij een dynamische huur. Na
verloop van jaren geldt het omgekeerde. De voorkeur van onze gemeente (huurder van de
ruimten voor de basisscholen en de jeugdruimte) ging uit naar een annuïtaire huur (omdat dit
op langere termijn voordeliger is). De voorkeur van de Stichting Bibliotheek ZeeuwsVlaanderen (en ook die van de Stichting Kinderopvang en de GGD) ging uit naar een
dynamische huur. Woongoed hield er echter aan vast dat voor heel het gebouw dezelfde
systematiek zou worden toegepast. Omdat het per saldo voor onze gemeente voordeliger
was, is gekozen voor een annuïtaire huurprijs voor alle huurders. Om de Stichting
Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen, de Stichting Kinderopvang en de GGD tegemoet te komen
in een ongewild hoge aanvangshuur compenseren we die organisaties voor de hogere
huurlasten als gevolg van die keuze.
Voor 2016 compenseren we de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen een bedrag van
€ 6.029,00 (het verschil tussen de annuïtaire en dynamische huurprijs). Dit bedrag loopt
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jaarlijks af totdat de dynamische huur groter of gelijk is aan de annuïtaire huur. Vanaf dat
moment geldt het omgekeerde en gaat de stichting het verschil terug betalen aan onze
gemeente.
Huurvergoeding NME-steunpunt
Met ingang van het jaar 2011 voegen we aan het subsidiebedrag een bedrag van
€ 11.000,00 toe als huurvergoeding voor de ruimte voor het NME-steunpunt ‘Natuur en Zo’ in
de bibliotheek te Terneuzen. Per 1 januari 2011 is dat steunpunt organisatorisch
ondergebracht bij onze gemeente. Teneinde administratieve rompslomp te voorkomen
hebben we er voor gekozen het bedrag dat met de huur gemoeid is toe te voegen aan het
subsidiebedrag.
Het genoemde bedrag van € 11.000,00 wordt binnen onze begroting geboekt op begrotingsproduct Natuur en Zo (56004020, ECL 34709).
Totaal subsidiebedrag
Het voor het jaar 2016 aan de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar te
stellen subsidiebedrag bedraagt dan in totaal € 1.203.506,00:
• budgetsubsidie 2015
€ 1.261.477
• korting 2016
€
75.000 -/budgetsubsidie 2016
€ 1.186.477
• compensatie huur De Statie
€
6.029
€ 1.192.506
• huurvergoeding NME-steunpunt
€
11.000
€ 1.203.506
Bevoorschotting
Per 15 januari 2016 wordt een voorschot van € 200.000,00 op de eerste kwartaaltermijn
betaalbaar gesteld.
De terugbetaling van een tweetal leningen die we de bibliotheek hebben verstrekt
verrekenen we met het vierde kwartaalvoorschot. Het gaat om de volgende leningen:
• Een renteloze lening van € 30.000,00 die we in 2012 hebben verstrekt voor de inrichting
van de bibliotheek in Biervliet. Gedurende een periode van tien jaar (2012 tot en met
2021) moet de bibliotheek een bedrag van € 3.000,00 per jaar aan ons terugbetalen.
• Een lening van € 228.600,00 tegen een rente van 4 procent die we in 2013 hebben
verstrekt ter oplossing van de liquiditeitsproblemen van de bibliotheek. Volgens het
aflossingsschema moet de bibliotheek ons in 2016 een bedrag van € 51.206,40
terugbetalen.
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Begrotingsproduct: 65300100 Sportstimulering
Naam organisatie/instelling
ECL 42420
Jeugdsport
Atletiekvereniging Scheldesport (*)
Badmintonclub Terneuzen
Basketbalvereniging Scheldesport
Golfvereniging ‘de Woeste Kop’
Gymnastiekvereniging E.M.M.
Gymnastiekvereniging THOR Sas van Gent
Gymnastiekvereniging Voorwaarts
Hengelsportvereniging Geduld Overwint Alles Axel
Hengelsportvereniging Geduld Overwint Philippine
Hengelaarsvereniging ONI (*)
Honk- en Softbalvereniging Het Zeeuwse Honk
Koewachtse Hengelvereniging
Korfbalvereniging Luctor (*)
Korfbalvereniging Zaamslag (*)
Mixed Hockey Club Olympia (*)
Reddingsbrigade Luctor et Emergo
Schaakvereniging Het Witte Paard
Schaakclub S. Landau Axel
Sport- & Ontspanningsvereniging Corn Boys (*)
Tafeltennisvereniging Effect ‘71
Tennisvereniging Axel (*)
Tennisclub Animo (*)
Tennisvereniging Biervliet (*)
Tennisvereniging Drive (*)
Tennisvereniging ‘de Eikenhof’ (*)
Tennisvereniging Sluiskil (*)
Tennisvereniging Hoek (*)
Tennisvereniging Philten (*)
Tennisvereniging Zaamslag (*)
Turnvereniging Vlug en Lenig Koewacht
Vereniging RCT Darts
Voetbalvereniging FC Axel (*)
Voetbalvereniging Biervliet (*)
Voetbalvereniging HSV Hoek (*)
Voetbalvereniging Koewacht (*)
Voetbalvereniging Philippine (*)
Voetbalvereniging RIA (*)
Voetbalvereniging Sluiskil (*)
Voetbalvereniging Spui (*)
Voetbalvereniging Terneuzen (*)
Voetbalvereniging Terneuzense Boys (*)
Voetbalvereniging Zaamslag (*)
Volleybalvereniging Philippine
Volleybalvereniging SAVOK
Volleybalvereniging Scheldesport (*)
Volleybalvereniging “de Sterre”
Volleybalvereniging Voorwaarts
Watervrienden ‘de Flippers’

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
60.000

309
1.125
1.116
266
2.915
3.474
1.647
489
304
575
110
228
1.024
535
1.064
1.469
167
383
342
369
209
618
133
228
147
147
48
185
86
340
306
1.012
466
546
513
580
356
333
238
1.520
1.183
613
616
958
620
435
1.187
1.530
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Zwemclub Koewacht
Zwem- en Poloclub ‘de Schelde’
Zwem- en Poloclub ‘de Bruinvis’
Gehandicaptensport
Atletiekvereniging Scheldesport (G-atletiek) (*)
Korfbalvereniging Luctor (*)
Voetbalvereniging FC Axel (G-voetbal) (*)
Voetbalvereniging Terneuzense Boys (G.voetbal) (*)
Volleybalvereniging Scheldesport (G-volleybal) (*)
Zwemvereniging Mindervaliden Kanaalzone
Overige sportactiviteiten
Stichting Marathon Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Road Running Axel
Stichting Internationale Juniorendriedaagse
Stichting Wielercomité Philippine (Omloop van de Braakman)
SAVOK Beach Commissie
Comité Trimlopen Westdorpe
Wieler- en Supportersclub Koewacht
Stichting Soccer Zeeuwsch-Vlaanderen
Stichting Zeeuws Wielerweekend (Ronde van Zeeland
Seaports)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

3.801
6.888
1.636
1.026
594
702
594
1.188
261
2.100
539
1.188
431
475
238
475
950
2.500
58.650
1.350

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Jeugdsportsubsidie
We stellen een jeugdsportsubsidie beschikbaar aan verenigingen die tenminste tien
jeugdleden hebben. Dit doen we om de sportdeelname door de jeugd tot en met 18 jaar te
bevorderen. We hanteren een subsidiesystematiek waarbij we onderscheid maken tussen
buitensport- en binnensportverenigingen en zwemverenigingen.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. De subsidiegrondslag is wel aangepast, in die zin dat waar van
toepassing de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste (structurele) korting van 5
procent op de subsidies daarin is verwerkt.
Voor de subsidiëring van de verschillende categorieën hanteren we voor de periode 2013 tot
en met 2016 de volgende grondslag:
Buitensportverenigingen
• bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar
Binnensportverenigingen die gebruik maken van accommodatie van onze gemeente
• basisbedrag van € 100,00 per jaar
• bedrag van € 3,50 per jeugdlid per jaar
• 25 % subsidie in de kosten voor zaalhuur ten behoeve van jeugdleden
Binnensportverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze
gemeente
• basisbedrag van € 95,00 per jaar
• bedrag van € 3,30 per jeugdlid per jaar
• 23,75 % subsidie in de kosten voor zaalhuur ten behoeve van jeugdleden
Zwemverenigingen die gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente
• basisbedrag van € 500,00 per jaar
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•
•

bedrag van € 5,00 per jeugdlid per jaar
15 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur ten behoeve van jeugdleden

Zwemverenigingen die geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente
• basisbedrag van € 475,00 per jaar
• bedrag van € 4,75 per jeugdlid per jaar
• 14,25 % subsidie in de kosten voor zwembadhuur ten behoeve van jeugdleden
Het aantal jeugdleden per 1 januari 2012 hebben we voor de periode 2013 tot en met 2016
bevroren en we passen dat dus niet jaarlijks aan.
Bij het subsidiebedrag in de kosten voor zaalhuur/zwembadhuur maken we onderscheid
tussen verenigingen die een accommodatie huren van onze gemeente en verenigingen die
geen gebruik maken van een accommodatie van onze gemeente.
• Voor een vereniging die gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente
hanteren we als uitgangspunt het bedrag dat in 2011 aan huurkosten is betaald door die
vereniging. Dat bedrag indexeren we gedurende de periode 2013 tot en met 2016
jaarlijks met hetzelfde percentage als waarmee we tarieven van de gemeentelijke
sportaccommodaties verhogen.
• Voor een vereniging die geen gebruik maakt van een accommodatie van onze gemeente
hebben we het voor het jaar 2013 berekende bedrag aan zaal- of zwembadhuur
(werkelijke kosten 2011) vastgesteld voor de periode 2013 tot en met 2016. Dat bedrag
passen we dus niet jaarlijks aan.
Gehandicaptensport
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. De subsidiegrondslag is wel aangepast, in die zin dat waar van
toepassing de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste (structurele) korting van 5
procent op de subsidies daarin is verwerkt.
Voor de periode 2013 tot en met 2016 hanteren we voor G-atletiek, -korfbal, -voetbal en
-volleybal een bedrag per lid van € 54,00 per jaar. Het aantal leden per 1 januari 2012
hebben we voor die periode bevroren en we passen dat dus niet jaarlijks aan. De genoemde
peildatum geldt niet voor korfbalvereniging Luctor aangezien deze vereniging voor het eerst
in 2015 een subsidie voor de G-afdeling heeft aangevraagd en gekregen.
Met inachtneming van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting
op de subsidies van 5 procent bedraagt het vaste subsidiebedrag dat we aan de
Zwemvereniging Mindervaliden Kanaalzone beschikbaar stellen gedurende de periode 2013
tot en met 2016 € 261,00.
Overige sportactiviteiten
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten het vaste subsidiebedrag voor de Stichting Marathon van ZeeuwsVlaanderen (na toepassing van generieke korting € 950,00) te verhogen tot een bedrag van
€ 2.100,00. Daarmee schakelen we het subsidie gelijk aan het subsidiebedrag dat die
stichting ontvangt van de gemeente Hulst. Aan de verhoging van het subsidiebedrag hebben
we de voorwaarde verbonden dat de finish van de marathon van Zeeuws-Vlaanderen in de
jaren 2013 tot en met 2016 beurtelings in Terneuzen en in Hulst plaatsvindt.
Ten aanzien van het subsidiebedrag voor de Stichting Zeeuws Wielerweekend (Ronde van
Zeeland Seaports) hebben we in 2012 besloten om voor de jaren 2013 tot en met 2015 in de
gemeentebegroting een bedrag van € 2.500,00 te reserveren voor het wielerevenement.
Uiteraard onder de voorwaarde dat de ‘Ronde van Zeeland Seaports’ ook daadwerkelijk
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doorgang zou vinden. De verwachting is dat ‘de Ronde’ ook in 2016 zal plaatsvinden. Reden
waarom we voor dat jaar weer een zelfde subsidiebedrag hebben gereserveerd.
Voor de overige huidige subsidierelaties op dit terrein handhaven we gedurende de periode
2013 tot en met 2016 de vaste subsidiebedragen (met inachtneming van de verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 toegepaste korting):
Stichting Road Running Axel
Stichting Internationale Juniorendriedaagse
Stichting Wielercomité Philippine
SAVOK-Beach-commissie
Comité Trimlopen Westdorpe
Wieler- en Supportersclub Koewacht
Stichting Soccer Zeeuwsch-Vlaanderen

vast bedrag
vast bedrag
vast bedrag
vast bedrag
vast bedrag
vast bedrag
vast bedrag

€
539
€ 1.188
€
431
€
475
€
238
€
475
€
950

De subsidiebedragen 2016 zijn als volgt berekend:
BUITENSPORTVERENIGINGEN
Atletiekvereniging Scheldesport
Golfvereniging “De Woeste Kop”
HSV Geduld Overwint Philippine
HSV Geduld Overwint Alles Axel
Hengelaarsvereniging ONI
Honk- en Softbalvereniging Het Zeeuwse Honk
Koewachtse Hengelvereniging
Mixed Hockeyclub Olympia
S & O Corn Boys
Tennisvereniging Axel
Tennisclub Animo
Tennisvereniging Biervliet
Tennisclub “Drive”
Tennisvereniging Hoek
Tennisvereniging Sluiskil
Tennisvereniging Zaamslag
Tennisvereniging “Philten”
Tennisvereniging “de Eikenhof”
Voetbalvereniging FC Axel
Voetbalvereniging Biervliet
Voetbalvereniging HSV Hoek
Voetbalvereniging Koewacht
Voetbalvereniging Philippine
Voetbalvereniging RIA
Voetbalvereniging Sluiskil
Voetbalvereniging Spui
Voetbalvereniging Terneuzen
Voetbalvereniging Terneuzense Boys
Voetbalvereniging Zaamslag

BINNENSPORTVERENIGINGEN
Naam
Badmintonclub Terneuzen
Basketbalvereniging Scheldesport
Gymnastiekvereniging THOR
Gymnastiekvereniging Voorwaarts
Gymnastiekvereniging E.M.M.
Korfbalvereniging Luctor
Korfbalvereniging Zaamslag
Reddingsbrigade “Luctor et Emergo”
Schaakclub “S. Landau”
Schaakvereniging Het Witte Paard
Tafeltennisvereniging Effect ‘71
Turnvereniging Vlug en Lenig

Basisbedrag
€ 100
€ 100
€ 100
€ 100
€ 95
€ 100
€ 100
€ 100
€ 95
€ 95
€ 100
€ 95

65 x € 4,75 =
56 x € 4,75 =
64 x € 4,75 =
103 x € 4,75 =
121 x € 4,75 =
23 x € 4,75 =
48 x € 4,75 =
224 x € 4,75 =
72 x € 4,75 =
44 x € 4,75 =
130 x € 4,75 =
28 x € 4,75 =
48 x € 4,75 =
10 x € 4,75 =
31 x € 4,75 =
18 x € 4,75 =
39 x € 4,75 =
31 x € 4,75 =
213 x € 4,75 =
98 x € 4,75 =
115 x € 4,75 =
108 x € 4,75 =
122 x € 4,75 =
75 x € 4,75 =
70 x € 4,75 =
50 x € 4,75 =
320 x € 4,75 =
249 x € 4,75 =
129 x € 4,75 =

€ 309
€ 266
€ 304
€ 489
€ 575
€ 110
€ 228
€ 1.064
€ 342
€ 209
€ 618
€ 133
€ 228
€
48
€ 147
€
86
€ 185
€ 147
€ 1.012
€ 466
€ 546
€ 513
€ 580
€ 356
€ 333
€ 238
€ 1.520
€ 1.183
€ 613

Bedrag per
jeugdlid
51 x € 3,50 = €
33 x € 3,50 = €
178 x € 3,50 = €
126 x € 3,50 = €
209 x € 3,30 = €
71 x € 3,50 = €
33 x € 3,50 = €
67 x € 3,50 = €
44 x € 3,30 = €
11 x € 3,30 = €
12 x € 3,50 = €
20 x € 3,30 = €

179
116
623
441
690
249
116
235
145
36
42
66

Bijdrage in huur

Totaal

€ 821 + 3% = € 846
€ 873 + 3% = € 900
€ 2.671 + 3% = € 2.751
€ 1.073 + 3% = € 1.106
23,75% x € 8.970 = € 2.130
€ 655 + 3% = € 675
€ 309 + 3% = € 319
€ 1.100 + 3% = € 1.134
23,75% x € 601 = € 143
23,75% x € 150 = € 36
€ 220 + 3% = € 227
23,75% x € 755 = € 179

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.125
1.116
3.474
1.647
2.915
1.024
535
1.469
383
167
369
340
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Vereniging RCT Darts
Volleybalvereniging “de Sterre”
Volleybalvereniging Philippine
Volleybalvereniging SAVOK
Volleybalvereniging Scheldesport
Volleybalvereniging Voorwaarts
Watervrienden “de Flippers”

ZWEMVERENIGINGEN
Naam
Zwem- en Poloclub “De Bruinvis”
Zwemclub Koewacht
Zwem- en Poloclub “De Schelde”

€
€
€
€
€
€
€

95
100
100
100
100
100
100

10 x € 3,30 = €
32 x € 3,50 = €
39 x € 3,50 = €
50 x € 3,50 = €
35 x € 3,50 = €
72 x € 3,50 = €
109 x € 3,50 = €

Basisbedrag
€ 500
€ 475
€ 500

Bedrag per
jeugdlid
26 x € 5
=€
133 x € 4,75 = €
185 x € 5 = €

GEHANDICAPTENSPORT
Atletiekvereniging Scheldesport G-atletiek
Voetbalvereniging FC Axel G-voetbal
Voetbalvereniging Terneuzense Boys G-voetbal
Volleybalvereniging Scheldesport G-volleybal
Zwemvereniging Mindervaliden Kanaalzone

19 leden x € 54 =
13 leden x € 54 =
11 leden x € 54 =
22 leden x € 54 =
vast bedrag

33
112
137
175
123
252
382

130
632
925

23,75% x € 750 = € 178
€ 216 + 3% = € 223
€ 368 + 3% = € 379
€ 663 + 3% = € 683
€ 385 + 3% = € 397
€ 810 + 3% = € 835
€ 1.017 + 3% = € 1.048

€ 306
€ 435
€ 616
€ 958
€ 620
€ 1.187
€ 1.530

Bijdrage in huur

Totaal

€ 976 + 3% = € 1.006
14,25% x € 18.904 = € 2.694
€ 5.299 + 3% = € 5.463

€ 1.636
€ 3.801
€ 6.888

€ 1.026
€ 702
€ 594
€ 1.188
€ 261
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Begrotingsproduct: 65301100 Overige Sportaccommodaties
Naam organisatie/instelling
ECL 42420
Tennisvereniging Animo (*)
Tennisvereniging Axel (*)
Tennisvereniging Biervliet (*)
Tennisvereniging “Drive” (*)
Tennisvereniging “de Eikenhof” (*)
Tennisvereniging Hoek (*)
Tennisvereniging Philten (*)
Tennisvereniging Sluiskil (*)
Tennisvereniging Zaamslag (*)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
13.446

1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
1.494
13.446
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Ter uitvoering van de in november 2005 door de gemeenteraad vastgestelde ‘Nota beleid
voor buitensportaccommodaties’ is per 1 januari 2008 het nieuwe beleid voor de
buitensportaccommodaties ingegaan. Vanaf die datum geldt dat de overige
sportaccommodaties - met name de tennisaccommodaties -nagenoeg geheel zijn
geprivatiseerd. In die situaties waar dat nog niet het geval was, zijn de verenigingen volledig
verantwoordelijk geworden voor (alle onderhoud aan) de accommodatie. Voor het onderhoud
aan de kleedlokalen stellen we jaarlijks een onderhoudsbijdrage beschikbaar. De bijdrage
indexeren we elk jaar volgens de VZG-norm.
Het gaat om subsidies die contractueel zijn vastgelegd. De contracten hebben een looptijd
van dertig jaar.
Voor alle accommodaties geldt dat de gemeente het eigenaardeel van de aanslag OZB
betaalt. De vereniging betaalt de aanslag voor het gebruik.
De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met de VZG-norm, die voor het jaar 2016 - 0,75
procent bedraagt.
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Begrotingsproduct: 65302101 Sporthal ’t Sportuus, Axel
Naam organisatie/instelling

Toe te kennen
subsidie 2016

ECL 42100
ECE Consultancy
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Budget
78.798

78.798
78.798
0

Toelichting
De sporthal ’t Sportuus te Axel wordt geëxploiteerd door ECE Consultancy. In augustus 2007
is daarvoor een overeenkomst afgesloten met een looptijd van vijf jaar. De overeenkomst
hebben we inmiddels verlengd met weer een periode van vijf jaar, dus tot 1 augustus 2017.
De voorwaarden, inclusief de hoogte van de exploitatiebijdrage en de jaarlijks daarop toe te
passen indexering (conform de consumentenprijsindex reeks alle huishoudens van het
CBS), zijn gelijk gebleven.
Voor de hoogte van de voor 2016 toe te kennen (basis)bijdrage is uitgegaan van het prijspeil
per 1 augustus 2015 zijnde € 45.859,00. Naast de basisbijdrage wordt een resultaatafhankelijke aanvullende bijdrage verleend voor compensatie van huuropbrengsten en
energielasten. De aanvullende bijdragen hebben we geraamd op het niveau van 2012.
Voor het beheer van de sporthal is tot 1 juli 2013 een gemeentelijk beheerder beschikbaar
gesteld. Deze medewerker heeft gebruik gemaakt van de 60 plus regeling en is per 1 juli
2013 uit dienst getreden. Met de exploitant is afgesproken dat deze zelf in de vacature zou
voorzien door een nieuwe medewerker in dienst te nemen. Als tegemoetkoming ontvangt de
exploitant een extra bijdrage van € 30.000,00. Deze bijdrage zal de komende jaren
meegroeien met de te verwachten groei van het salaris van de medewerker tot een
maximum van € 35.000,00.
De totale exploitatiebijdrage is daardoor nu opgebouwd als volgt:
• basisbijdrage (vast)
• vergoeding voor vervanging gemeentelijk sporthalbeheerder
• compensatie huurtarieven (variabel, resultaatafhankelijk)
• compensatie energieverbruik (variabel, resultaatafhankelijk)

€ 45.859,00
€ 31.689,00
€
750,00
€
500,00
€ 78.798,00

Voor de huur van het horecagedeelte is de exploitant een bedrag verschuldigd van
€ 5.766,12.
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Begrotingsproduct: 65310100 Groene sportaccommodaties
Naam organisatie/instelling
ECL 42420
Voetbalvereniging FC Axel (*)
Voetbalvereniging HSV Hoek (*)
- onderhoudsbijdrage kleedlokalen
- aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
- bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging Terneuzen (*)
- onderhoudsbijdrage kleedlokalen
- aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
- bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging Terneuzense Boys (*)
- onderhoudsbijdrage kleedlokalen
- aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
- bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging RIA (*)
- onderhoudsbijdrage kleedlokalen
- onderhoudsbijdrage sportvelden
Voetbalvereniging Biervliet (*)
Sport- & Ontspanningsvereniging Corn Boys (*)
Voetbalvereniging Koewacht (*)
Voetbalvereniging Philippine (*)
Voetbalvereniging Sluiskil (*)
Voetbalvereniging Spui (*)
Voetbalvereniging Zaamslag (*)
Korfbalvereniging Luctor (*)
Korfbalvereniging Zaamslag (*)
Mixed Hockeyclub Olympia (*)
Honk- en Softbalvereniging Het Zeeuwse Honk
Atletiekvereniging Scheldesport (*)
- onderhoudsbijdrage kleedlokalen
- vergoeding huur (2015)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
124.526

5.444
13.347
4.356
7.196
1.795
14.027
4.356
7.196
2.475
16.543
5.444
9.594
1.505
35.091
3.266
31.825
3.266
3.266
3.266
3.266
3.266
3.266
3.266
3.266
2.178
3.266
3.266
5.236
3.266
1.970
124.526
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Per 1 januari 2008 is het nieuwe beleid voor de buitensportaccommodaties ingegaan. Het
hoofdprincipe van het nieuwe beleid voor de groene sportaccommodaties is, dat het
onderhoud van de gebouwen (kleed- en clublokalen) voor zover dat nog niet het geval was,
de verantwoordelijkheid is geworden van de verenigingen. De verenigingen ontvangen
daarvoor jaarlijks een onderhoudsbijdrage, die elk jaar wordt geïndexeerd volgens de VZGnorm.
De hoogte van de bijdrage is gekoppeld aan een voor een vereniging genormeerd aantal
kleedlokalen.
Voor het onderhoud van de sportvelden geldt in grote lijnen dat het groot onderhoud de
verantwoordelijkheid blijft van de gemeente en het klein onderhoud die van de vereniging. Er
zijn nu met alle verenigingen uniforme afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in een nieuwe
gebruiksovereenkomst met een daarbij gevoegde demarcatielijst. De sportvelden worden om
niet in gebruik gegeven.
Er zijn enkele verenigingen die het onderhoud van de sportvelden zelf (laten) uitvoeren.
Deze verenigingen ontvangen daarvoor jaarlijks een onderhoudsbijdrage.
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Voor alle accommodaties geldt dat de gemeente het eigenaardeel van de aanslag OZB
betaalt. De vereniging betaalt de aanslag voor het gebruik.
Om vergelijkbare situaties zoveel mogelijk gelijk te schakelen is aan de al voor de
herindeling geprivatiseerde verenigingen eveneens een bijdrage toegekend voor het
onderhoud aan de kleedlokalen. Daarnaast is aan de voetbalverenigingen HSV Hoek,
Terneuzen en Terneuzense Boys aanvullend een jaarlijkse bijdrage toegekend voor het
onderhoud van de sportvelden.
De subsidiebedragen zijn geïndexeerd met de VZG-norm, die voor het jaar 2016 - 0,75
procent bedraagt.
Bij de privatisering van de accommodaties van bovengenoemde verenigingen is voor het
onderhoud van de accommodaties een afkoopsom beschikbaar gesteld. Voor de berekening
van de afkoopsom is destijds geen rekening gehouden met inflatie en is uitgegaan van een
rekenrente van 6, 375 procent. In 2012 hebben we de berekening van de afkoopsom
geëvalueerd en hebben we vastgesteld dat we over de op dat moment verstreken periode
een inflatie hadden van gemiddeld 2,4 procent per jaar en een rente van gemiddeld 4,5
procent. Rekening houdend met deze ontwikkelingen is met ingang van het jaar 2013 aan
HSV Hoek een aanvullende bijdrage verstrekt van € 1.795,00 per jaar (gedurende een
periode van 14 jaar), aan VV Terneuzen een aanvullende bijdrage van € 2.475,00 per jaar
(eveneens voor een periode van 14 jaar) en aan VV Terneuzense Boys een aanvullende
bijdrage van €1.505,00 per jaar (voor een periode van 15 jaar).
Aan Atletiekvereniging Scheldesport wordt naast een onderhoudsbijdrage voor de kleedlokalen een vergoeding beschikbaar gesteld voor de huur die voor het gebruik van de
accommodatie is verschuldigd. De huur wordt jaarlijks aangepast. Voor de vergoeding wordt
het huurbedrag van het aan het subsidiejaar voorafgaande jaar gehanteerd.
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Begrotingsproduct: 65400100 Kunstbevordering
Naam organisatie/instelling
ECL 42420
Big Swing Band
Blaaskapel ‘de Vlasbloazers’
Chr. Drumfanfare Hosanna
De Happy Band
Harmonie De Vereenigde Vrienden (*)
Muziekvereniging Axelerando
Muziekvereniging Concordia
Muziekvereniging E.M.M.
Muziekvereniging E.N.Z.K. Hoek
Muziekvereniging Eikels Worden Boomen
Muziekvereniging Harmonie Biervliet
Muziekvereniging Sluiskil
Muziekvereniging St. Cecilia
Muziekvereniging De Vliegende Hollander
Muziekvereniging De Volharding Zaamslag
Showband Axel
Showband Blue Phoenix
Showband Jong Axel
Showband New Adventure
Showband Sas van Gent
Showband De Zwaluw Sluiskil
Twirl- en majorettengroep Unic
Vocaal Ensemble EnCORe
Volksdansvereniging De Grutmoole
Westerschelde Big Band
Zeeuws-Vlaams Kamerorkest
Chr. Gemengde Zangvereniging Asaf
Gregoriuskoor
Interkerkelijk koor Sjaloom
Koor One People
Maritieme Volksdansgroep Zuid West 10
Popkoor Eigen Wijs
Toneelgroep Kakentoe
Toneelgroep Terneuzen
Toneelvereniging d’ Oekse Leute
Toneelvereniging Esmoreit
Toneelvereniging Noord
Toneelvereniging Siesa
Toneelvereniging ’t Spektakel
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
90.258

2.353
2.581
5.955
2.733
5.271
2.353
804
5.423
5.241
2.885
3.295
3.797
3.189
5.727
3.903
3.827
3.143
2.839
2.839
3.751
2.459
1.669
1.030
1.294
2.505
978
1.078
162
258
1.174
742
1.198
478
574
646
526
430
406
742
90.258
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Op 25 juni 2013 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie Subsidiegrondslag Kunstbevordering
2014 tot en met 2016’ vastgesteld.
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Muziekgezelschappen
Op grond van de genoemde notitie geldt met ingang van het jaar 2014 voor de beschikbaarstelling van subsidies aan muziekgezelschappen de volgende grondslag:
Basisbedrag per zelfstandige eenheid
• vereniging met één zelfstandige eenheid
• vereniging met twee zelfstandige eenheden
• vereniging met drie of meer zelfstandige eenheden

€ 833,00
€ 1.243,00
€ 1.560,00

Bedrag per bespeeld instrument ter dekking van
afschrijvingskosten

€

76,00

In de basisbedragen per zelfstandige eenheid wordt een bijdrage voor het honorarium van
de dirigent en instructeur, al dan niet in het bezit van vakdiploma’s, geacht te zijn vervat.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een muziekgezelschap te beschikken over
ten minste 10 spelende leden.
De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot
en met 2016.
Aan de subsidiëring van muziekgezelschappen wordt de voorwaarde gesteld dat zij jaarlijks,
indien gevraagd, minimaal twee openbare optredens in het kader van volksfeesten en
herdenkingen (zoals tijdens de viering van Koninginnedag, Sinterklaas, Dodenherdenking en
Bevrijdingsdag) gratis dienen te verzorgen.
Koren, dans-, zang- en toneelverenigingen
Met ingang van het jaar 2014 geldt voor de beschikbaarstelling van subsidies aan koren,
dans-, zang- en toneelverenigingen de volgende grondslag:
• basisbedrag vereniging
€
238,00
• bedrag per zingend/acterend lid
(onafhankelijk van woongemeente)
€
24,00
In het basisbedrag per vereniging wordt een bijdrage voor het honorarium van vakbekwame
of niet vakbekwame dirigenten en regisseurs geacht te zijn vervat.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient een koor, dans-, zang- of toneelgezelschap
te beschikken over ten minste 5 zingende of acterende leden.
De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot
en met 2016.
Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter
Alleen de in de gemeente Terneuzen wonende en spelende leden in de subsidieberekening
meegenomen.
Organisaties met een Zeeuws-Vlaams karakter ontvangen een basisbedrag naar rato van
het aantal Terneuzense leden dat lid is van de organisatie.
De ledenaantallen zoals die golden op 1 januari 2012, zijn bevroren voor de periode 2014 tot
en met 2016.
Beëindigen subsidierelaties
Door middel van een afbouwregeling met een looptijd van drie jaar, worden de
subsidierelaties met het Gregoriuskoor Axel en het Interkerkelijk Koor ‘Sjaloom’ met ingang
van 2017 beëindigd. Voor 2016 betekent dit voor beide koren dat zij nog een subsidiebedrag
ontvangen, gebaseerd op 25 procent van het voor 2014 berekende subsidiebedrag.
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MUZIEKGEZELSCHAPPEN
Naam
Big Swing Band
Blaaskapel ‘de Vlasbloazers’
Chr. Drumfanfare Hosanna
De Happy Band
Muziekvereniging Axelerando
Muziekvereniging Concordia
Showband Axel
Muziekvereniging E.M.M.
Showband Jong Axel
Harmonie De Vereenigde Vrienden
Muziekvereniging St. Cecilia
Muziekvereniging Eikels worden Boomen
Showband Sas van Gent
Harmonie de Vliegende Hollander
Muziekvereniging De Volharding
Muziekvereniging Harmonie Biervliet
Showband De Zwaluw
Muziekvereniging Sluiskil
Harmonie E.N.Z.K. Hoek
Showband Blue Phoenix
Showband New Adventure
Twirl- en Majorettengroep Unic
Westerschelde Big Band
Zeeuws-Vlaams Kamerorkest

Basisbedrag

Bedrag per bespeeld
instrument
€
833
20 x € 76 = € 1.520
€
833
23 x € 76 = € 1.748
€ 1.243
62 x € 76 = € 4.712
€
833
25 x € 76 = € 1.900
€
833
20 x € 76 = € 1.520
8/34 x € 833 8 x € 76 = € 608
= € 196
€ 1.243
34 x € 76 = € 2.584
€ 1.243
55 x € 76 = € 4.180
€ 1.243
21 x € 76 = € 1.596
€ 1.243
53 x € 76 = € 4.028
€
833
31 x € 76 = € 2.356
€
833
27 x € 76 = € 2.052
€ 1.243
33 x € 76 = € 2.508
€ 1.243
59 x € 76 = € 4.484
€ 1.243
35 x € 76 = € 2.660
€ 1.243
27 x € 76 = € 2.052
€ 1.243
16 x € 76 = € 1.216
€
833
39 x € 76 = € 2.964
€
833
58 x € 76 = € 4.408
€ 1.243
25 x € 76 = € 1.900
€ 1.243
21 x € 76 = € 1.596
€
833
11 x € 76 = € 836
€
833
22 x € 76 = € 1.672
8/18 x € 833 8 x € 76 = € 608
= € 370

Totaal subsidies muziekgezelschappen

Totaal subsidie
€
€
€
€
€
€

2.353
2.581
5.955
2.733
2.353
804

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.827
5.423
2.839
5.271
3.189
2.885
3.751
5.727
3.903
3.295
2.459
3.797
5.241
3.143
2.839
1.669
2.505
978

€ 79.520

KOREN, DANS-, ZANG- EN TONEELVERENIGINGEN
Naam
Basisbedrag
Chr. Gemengde zangvereniging Asaf
Gregoriuskoor

€
€

238
238

Interkerkelijk koor Sjaloom

€

238

Koor One People
Maritieme Volksdansgroep Zuid West 10
Popkoor Eigen Wijs
Toneelgroep Kakentoe
Toneelvereniging d’ Oekse Leute
Toneelvereniging Esmoreit
Toneelvereniging Noord
Toneelgroep Terneuzen
Toneelvereniging Siesa
Toneelvereniging ’t Spektakel
Vocaal Ensemble EnCORe
Volksdansvereniging De Grutmoole
Totaal subsidies koren, dans-, zang- en
toneelverenigingen

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238
238

Bedrag per
zingend/acterend lid
35 x € 24 = € 840
17 x € 24 = € 408
Afbouw: 25 % x € 646
33 x € 24 = € 792
Afbouw: 25 % x € 1030
39 x € 24 = € 936
21 x € 24 = € 504
40 x € 24 = € 960
10 x € 24 = € 240
17 x € 24 = € 408
12 x € 24 = € 288
8 x € 24 = € 192
14 x € 24 = € 336
7 x € 24 = € 168
21 x € 24 = € 504
33 x € 24 = € 792
44 x € 24 = € 1.056

Totaal subsidie
€
€

1.078
162

€

258

€ 1.174
€
742
€ 1.198
€
478
€
646
€
526
€
430
€
574
€
406
€
742
€ 1.030
€ 1.294
€ 10.738
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Begrotingsproduct: 65400300 Podiumprogrammering
Naam organisatie/instelling
ECL 42100
Scheldetheater
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 42430
Stichting Porgy & Bess Programma
Orgelcommissie Cuyperskerk Sas van Gent
Stichting Het Zeeuws Orkest
Stichting Podium van Zaamslag
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
1.135.166

1.118.390
1.118.390
16.776
37.173
30.000
665
1.758
4.750
37.173
0

Toelichting
Scheldetheater
Aan Theater B.V. stellen we subsidie beschikbaar op grond van de door onze gemeente met
die organisatie gesloten exploitatie- en huurovereenkomst. De periode van de huidige
exploitatie- en huurovereenkomst loopt van juli 2011 tot en met juni 2021.
In die overeenkomst is opgenomen dat we het subsidie dat we jaarlijks beschikbaar stellen
indexeren met het prijsindexcijfer van het CBS over het voorgaande jaar. Omdat dat
prijsindexcijfer pas omstreeks mei van het subsidiejaar bekend wordt, stellen we eerst een
voorlopig subsidiebedrag beschikbaar op de hoogte van het aangepaste subsidiebedrag van
het voorgaande jaar. Zodra het CBS-prijsindexcijfer bekend is, passen we het subsidie aan.
Voor de huur geldt hetzelfde.
Het voor het jaar 2016 voorlopig beschikbaar te stellen subsidie bedraagt € 1.118.390,00, te
weten de geïndexeerde bijdrage 2015:
• exploitatiebijdrage
€ 614.190
• bijdrage in huur
€ 504.200
€ 1.118.390
Het voorlopig huurbedrag 2016 bedraagt € 504.200,00.
Bij de raming van het subsidiebudget 2016 (€ 1.135.166,00) voor het Scheldetheater zijn we
voorlopig uitgegaan van een indexering met 1,5 procent.
Stichting Porgy & Bess Programma
De Stichting Porgy en Bess, verantwoordelijk voor het beheer van het pand Porgy & Bess,
heeft zich in 2011 tot onze gemeente gewend met een verzoek om een (structureel)
subsidie. Dit omdat de stichting, onder andere door tegenvallende barinkomsten en het
voornemen om een betaalde manager aan te stellen, de exploitatie van het pand en het
daarin gevestigde podium niet meer rond kreeg.
Onze gemeente stelt echter slechts subsidie beschikbaar voor de organisatie van daarvoor
in aanmerking komende activiteiten: in dit geval de organisatie van voorstellingen in Porgy &
Bess. We stellen dus geen subsidie beschikbaar voor het in stand houden van het pand.
Gekozen is voor een constructie waarbij de kosten voor het beheer van het pand door de
Stichting Porgy & Bess worden doorberekend in de huur die de programmerende stichtingen
(en overigens ook de andere gebruikers van het pand) moesten gaan betalen. In het geval
van de programmerende stichtingen waarmee onze gemeente een subsidierelatie heeft zijn
deze huurkosten als onderdeel van de activiteitenbegroting subsidiabel.
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De gemeenteraad heeft op 26 januari 2012 besloten de gemeentelijke bijdrage voor de
activiteiten in Porgy & Bess (georganiseerd door de Stichting Porgy & Jazz, de Stichting
Roots en de Stichting Prometheus) met ingang van het jaar 2012 te verhogen tot
€ 30.000,00. Dat subsidiebedrag stellen we beschikbaar aan de nieuwe Stichting Porgy &
Bess Programma, waarin de drie genoemde stichtingen zijn opgegaan.
De subsidierelatie van onze gemeente met de Stichting Porgy & Jazz, de Stichting Roots en
de Stichting Prometheus heeft in 2012 opgehouden te bestaan.
Het subsidie stellen we in eerste instantie beschikbaar gesteld voor een periode van vier jaar
(2012 tot en met 2015).
Om de subsidiegrondslag gelijk te laten lopen met de overige subsidiegrondslagen, die lopen
tot en met het jaar 2016, hebben we er voor gekozen het genoemde subsidie ook voor het
jaar 2016 beschikbaar te stellen. De vraag of we de subsidiëring al dan niet in gewijzigde
vorm voortzetten voor de periode 2017 tot en met 2020 zullen we beantwoorden in de in het
voorjaar van 2016 op te stellen notitie subsidiegrondslagen.
Overige subsidierelaties
We stellen de overige subsidiebedragen beschikbaar op grond van de op 28 mei 2009 door
de gemeenteraad vastgestelde Notitie Harmonisatie subsidiëring kunst en cultuur
(deelterrein podiumprogrammering).
Het deelterrein podiumprogrammering richt zich op de ondersteuning van organisaties die
met enige regelmaat (wekelijks of maandelijks) op de in de gemeente Terneuzen aanwezige
podia een programmering verzorgen op het gebied van muziek, theater, dans of literatuur.
Het dient te gaan om een jaarlijks terugkerende programmering.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiegrondslag vervat in de Notitie Harmonisatie subsidiëring
kunst en cultuur gedurende de periode 2013 tot en met 2016 voort te zetten.
Voor de betrokken subsidierelaties op dit terrein wordt de subsidiëring dus voor een
volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voortgezet. Gelet op de generieke
korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast
gaat het dan om de volgende bedragen:
• Stichting Podium van Zaamslag
€ 4.750,00
• Commissie Orgelconcerten Cuyperskerk
€ 665,00
• Stichting Het Zeeuws Orkest
€ 1.758,00
Regioarrangement
Voor het eerst voor de periode 2009-2012 hebben de Zeeuws-Vlaamse gemeenten en de
Provincie Zeeland een convenant regionaal kunstenarrangement gesloten. Binnen dat
arrangement maken de Provincie en de gemeenten gezamenlijk afspraken over de inzet van
het provinciaal subsidie.
Wij sturen de betrokken subsidierelaties een gezamenlijke beschikking van het door onze
gemeente beschikbaar gestelde subsidie en het door de provincie beschikbaar gestelde
subsidie. Ook de betaling van het provinciaal subsidie verloopt via onze gemeente.
Voor het jaar 2015 ging het om de volgende door de provincie beschikbaar gestelde
subsidiebedragen:
• Stichting Rock around the Bridge
€ 4.250,00
• Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen
€ 9.500,00
• Stichting Porgy & Bess Programma
€ 25.000,00
• Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen
€ 2.500,00
• Stichting Podium in Terneuzen
€ 7.500,00
• Stichting Podium van Zaamslag
€ 3.750,00
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Welke subsidiebedragen de provincie voor het jaar 2016 beschikbaar zal stellen weten we
op dit moment nog niet. Naar het zich laat aanzien zal het gaan om dezelfde bedragen als in
2015.
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Begrotingsproduct: 65400400 Culturele evenementen
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel (*)
Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe (*)
Stichting Cultuur en Ontspanning De Vlaschaard (*)
Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen
Stichting Rock around the Bridge
Stichting Old Timer Axel
Stichting Truckroll
Stichting Finlandcircuit Westdorpe Noord
Stichting Jongerenplasa Sas van Gent (*)
Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
57.744

4.750
1.330
2.660
28.380
7.600
5.225
3.610
432
432
1.425
1.900
57.744
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
We stellen het merendeel van de subsidiebedragen bij dit begrotingsproduct beschikbaar op
grond van de op 28 mei 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Notitie Harmonisatie
subsidiëring kunst en cultuur (deelterrein culturele evenementen en deelterrein culturele
activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen).
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016 heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiegrondslagen vervat in de Notitie Harmonisatie
subsidiëring kunst en cultuur gedurende de periode 2013 tot en met 2016 voort te zetten.
Deelterrein culturele activiteiten dorps- en gemeenschapshuizen
Doel van de beschikbaarstelling van subsidie op dit deelterrein is om een bijdrage te leveren
aan de realisatie en het behouden van een gevarieerd activiteitenaanbod op het gebied van
kunst en cultuur door dorps- en gemeenschapshuizen met een podiumfunctie in de
verschillende (vaak kleine) kernen van de gemeente Terneuzen.
Voor de subsidierelaties op dit terrein wordt de subsidiëring voor een volgende periode van
vier jaar (2013 tot en met 2016) voortgezet. Gelet op de generieke korting op de subsidies
van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast gaat het dan om de
volgende bedragen:
• Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe
€ 1.330,00 (maximaal)
• Stichting Gemeenschapscentrum De Vlaschaard
€ 2.660,00 (maximaal)
• Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel
€ 4.750,00 (maximaal)
Deelterrein culturele evenementen
Het deelterrein culturele evenementen dient ter ondersteuning van evenementen die voor het
grootste gedeelte op lokaal of regionaal niveau opereren. Dit kan bijvoorbeeld blijken uit de
samenstelling van het publiek of de programmering.
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Voor de subsidierelaties op dit terrein wordt de subsidiëring voor een volgende periode van
vier jaar (2013 tot en met 2016) voortgezet.
Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011
en 2012 is toegepast gaat het dan om de volgende bedragen:
• Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen
€ 7.600,00
• Stichting Rock around the Bridge
€ 5.225,00
• Stichting Old Timer Axel
€ 3.610,00
• Stichting Axel Cultuur- en Muziekstad” (*)
€ 2.660,00
• Stichting Truckroll
€
432,00
• Stichting Finlandcircuit Westdorpe Noord
€
432,00
• Stichting Jongerenplasa Sas van Gent
€ 1.425,00
• Stichting Shantyfestival Zeeuws-Vlaanderen
€ 1.900,00
• Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen
€
0,52 per inwoner
(*) Het evenement “Axel, Cultuur- en Muziekstad” vindt éénmaal per twee jaar plaats en wel
in de oneven jaren. Alleen in die jaren stellen we het subsidie beschikbaar.
Uitgaande van 54.577 inwoners per 1 januari 2015 en een bedrag van € 0,52 per inwoner
gaat het voor het jaar 2016 voor de Stichting Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen om een
subsidiebedrag van € 28.380,00
Het subsidiebedrag dat we op dit terrein beschikbaar stellen aan de Stichting Jongerenplasa
Sas van Gent is bestemd voor de organisatie van de zomer-, winter-, lente- en herfsteditie
van Kreekrock door de werkgroep Westdorpe van die stichting.
Bevoorschotting
De subsidiebedragen voor de Stichting Jazzclub Zeeuwsch-Vlaanderen en de Stichting Rock
around the Bridge bevoorschotten we medio februari in één keer. Dit in afwijking van de
bevoorschottingsregeling vervat in de Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008. Die
bepaalt namelijk dat subsidiebedragen van € 5.000,00 tot € 20.000,00 in twee termijnen van
50 procent betaalbaar worden gesteld en wel per 15 februari en per 15 augustus.
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Begrotingsproduct: 65410110 Industrieel Museum Zeeland
Naam organisatie/instelling
ECL 42422
Stichting Industrieel Museum Zeeland
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
184.159

184.159
184.159
0

Toelichting
In juni 2015 is het nieuwe Industrieel Museum Zeeland geopend. Het oude Industrieel
Museum aan de Kerkhoflaan wordt beheerd door de Heemkundige Kring Sas van Gent.
Deze subsidierelatie wordt beëindigd zodra het nieuwe museum aan de Westkade haar
deuren opent. Het beheer van het nieuwe museum is in handen van de Stichting Industrieel
Museum Zeeland. In maart 2014 is het exploitatiebudget voor dit museum vastgesteld.
De stichting zal voor de exploitatie van het museum jaarlijks een subsidie van € 80.159,00
ontvangen.
Conform besluitvorming zal de stichting tevens subsidie ontvangen voor de huurkosten die
gedekt worden uit de huurinkomsten. De hoogte hiervan bedraagt in 2016 € 104.000,00. In
de loop van 2016 worden de huurkosten en de huurinkomsten geïndexeerd.
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Begrotingsproduct: 65410120, 68211100 en 68211101 Museum het Warenhuis
Naam organisatie/instelling
Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis
FCL 65410120 ECL 42422
Exploitatie museum Het Warenhuis

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
185.982

132.160

FCL 68211100 ECL 42430
Exploitatie watertoren

40.047

FCL 68211101 ECL 42430
Exploitatie Axelse molen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

13.775
185.982
0

Toelichting
In maart 2014 heeft de gemeenteraad besloten de bestuurscommissie voor de Axelse
Molen, watertoren en museum per 1 januari 2015 op te heffen. De bedoeling was dat vanaf
2015 de taken van deze commissie overgaan op de Stichting Cultureel Erfgoed Het
Warenhuis (in oprichting). Het betreft hier de volgende onderdelen:
Exploitatie museum Het Warenhuis
In maart 2014 is ingestemd met de exploitatiebegroting voor het nieuwe museum. Een deel
van deze begroting wordt gedragen door onze gemeente (kapitaallasten, onderhoud gebouw
en installaties), een ander deel door de op te richten stichting. Voor wat betreft het deel van
de stichting is besloten een exploitatiesubsidie te verstrekken van € 84.160,00. Deze
exploitatiesubsidie is opgesplitst in een subsidie voor de vaste expositie en het onderhoud
van de museale inrichting (€ 69.160,00) en een subsidie voor de wisselexposities
(€ 15.000,00). Een en ander is uitgewerkt in de exploitatieovereenkomst.
Conform besluitvorming zal de stichting tevens subsidie ontvangen voor de huurkosten die
gedekt worden uit de huurinkomsten. Voor 2016 is dat een bedrag van € 48.000,00. Op de
(subsidie voor de) huurkosten is een jaarlijkse indexering van toepassing.
Exploitatie Axelse Molen
De Stichting Axelse Molen blijft eigenaar van de molen, maar draagt het beheer hiervan over
aan de Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis. Daarmee wordt de subsidierelatie van de
Stichting Axelse Molen beëindigd en wordt het subsidie voor dit onderdeel (€ 13.775,00)
toegekend aan de Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis.
Exploitatie watertoren
De watertoren en het nieuwe museum blijven als gebouw in eigendom van onze gemeente
(en onze gemeente blijft ook het gebouwonderhoud verzorgen), maar gaan voor beheer en
exploitatie/openstelling over van de bestuurscommissie op de nieuwe stichting. De eerder
voor de bestuurscommissie begrote bedragen voor de watertoren worden daarmee
beschikbaar gesteld aan de nieuwe stichting.
Op basis van de exploitatieovereenkomst en de huurovereenkomst stellen we voor het
beheer en exploitatie van de watertoren in 2016 een subsidiebedrag van € 33.847,00
beschikbaar.
Conform besluitvorming zal de stichting tevens subsidie ontvangen voor de huurkosten die
gedekt worden uit de huurinkomsten. Voor 2016 is dat een bedrag van € 6.200,00. Op de
(subsidie voor de) huurkosten is een jaarlijkse indexering van toepassing.
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Totaal subsidiebedrag
Het voor het jaar 2016 aan de Stichting Cultureel Erfgoed Het Warenhuis beschikbaar te
stellen subsidiebedrag bedraagt dan in totaal € 185.982,00:
• exploitatiesubsidie museum Het Warenhuis
€ 84.160
• subsidie huurkosten museum Het Warenhuis
€ 48.000
• exploitatiesubsidie Axelse Molen
€ 13.775
• subsidie beheer en exploitatie watertoren
€ 33.847
• subsidie huurkosten watertoren
€ 6.200
€ 185.982
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Begrotingsproduct: 65410130 Overige musea en museumbeleid
Naam organisatie/instelling
ECL 42422
Foto- en Radiomuseum Axel (Witte’s Museum)
Museum ’t Vlasschuurken Koewacht
Museum Stichting Oud Westdorpe
Oorlogsmuseum Gdynia
Minox Museum
Stichting Schoolmuseum “Schooltijd”
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
16.620

2.470
2.850
1.425
1.425
950
7.500
16.620
0

Toelichting
We stellen subsidie aan musea in onze gemeente beschikbaar op grond van de in december
2008 door de gemeenteraad vastgestelde Notitie Museumbeleid 2009-2012.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiegrondslag vervat in de Notitie Museumbeleid Terneuzen
2009-2012 gedurende de periode 2013 tot en met 2016 voort te zetten.
Voor de subsidierelaties op dit terrein zetten we de subsidiëring voor een volgende periode
van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort. Gelet op de generieke korting op de subsidies van
5 procent die verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast gaat het dan om de
volgende bedragen:
• Foto- en Radiomuseum Axel (Witte’s Museum)
€ 2.470,00
• Museum ’t Vlasschuurken Koewacht
€ 2.850,00
• Museum Stichting Oud Westdorpe
€ 1.425,00
• Oorlogsmuseum Gdynia
€ 1.425,00
• Minox Museum
€ 950,00
Aan de toekenning van het subsidie verbinden we de volgende voorwaarden:
• het museum dient actief deel te nemen in het overleg Terneuzense musea;
• het museum dient een permanente collectie te onderhouden en deze op gezette
openingstijden tentoon te stellen aan een breed publiek in een daarvoor specifiek
ingerichte permanente ruimte.
Schoolmuseum
Na de herhuisvesting van het schoolmuseum hebben we het subsidie voor de Stichting
Schoolmuseum “Schooltijd” in 2012 aangepast. Vooralsnog hielden we rekening met een
jaarlijkse subsidie van € 10.000,00. Op basis van de werkelijke kosten in de jaren 2012 en
2013 en de batige saldi over die jaren, hebben we het subsidie met ingang van 2015 herzien
en vastgesteld op € 7.500,00.
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Begrotingsproduct: 68211000 Beschermde stads- en dorpsgezichten
Naam organisatie/instelling
ECL 42421
Stichting “Behoud Grote Kerk”
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
8.398

8.398
8.398
0

Toelichting
Vanaf het jaar 2006 verleent onze gemeente de Stichting “Behoud Grote Kerk” voor de
exploitatie van het gebouw een subsidiebedrag. Toen ging het om een bedrag dat gelijk was
aan het exploitatietekort van de stichting in het desbetreffende jaar.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. In die periode hanteren we het voor 2012 (voorlopig) beschikbaar
gestelde subsidiebedrag van € 8.398,00 als vast bedrag.
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Begrotingsproduct: 65410400 Cultureel erfgoed
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine
• subsidie organisatie activiteiten
• vergoeding exploitatielasten
Stichting Behoud Monumenten Biervliet (*)
Heemkundige Vereniging Terneuzen (*)
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 42431
Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
• subsidie organisatie activiteiten
• subsidie onderhoud gangenstelsel
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
4.393

3.823
285
3.538
285
285
4.393
0
1.188
1.188
285
903
1.188
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Op grond van de op 28 mei 2009 door de gemeenteraad vastgestelde Notitie Harmonisatie
subsidiëring kunst en cultuur kan op het deelterrein cultureel erfgoed door heemkundige
kringen of heemkundige verenigingen uit onze gemeente voor hun activiteiten aanspraak
worden gemaakt op een vast subsidiebedrag van € 300,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten:
• De subsidiegrondslag vervat in de Notitie Harmonisatie subsidiëring kunst en cultuur
voort te zetten gedurende de periode 2013 tot en met 2016. Dit met dien verstande dat
het vaste subsidiebedrag van € 300,00 met inachtneming van de generieke korting op de
subsidies van 5 procent die verdeeld over 2011 en 2012 is toegepast thans € 285,00
bedraagt.
• De beschikbaarstelling van subsidie aan de Stichting Heemkundige Kring Sas van Gent
voor het onderhoud van het onderaards gangenstelsel Bolwerk Generaliteit voort te
zetten voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016). Met inachtneming
van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste generieke korting op de
subsidies van 5 procent gaat het om een bedrag van € 903,00.
Vereniging tot Behoud van de Historie van Philippine
Naast het hiervoor genoemde subsidiebedrag van € 285,00 geldt voor de Vereniging tot
Behoud van de Historie van Philippine dat we sinds het jaar 2002 een subsidiebedrag
beschikbaar stellen als vergoeding voor de exploitatielasten als gevolg van deelname in de
brede school. Voor het jaar 2016 gaan we uit van een vergoeding voor de exploitatielasten
van € 3.538,00.
Alleen het subsidie voor de activiteiten maken we daadwerkelijk over aan de vereniging. Het
voor de vergoeding van de huisvesting bestemde bedrag verrekenen we via een interne
overboeking binnen de financiële administratie van onze gemeente. De vereniging sturen we
dan geen rekening voor het huurbedrag.

p 40 van 85

39

Begrotingsproduct: 65500200 Natuureducatie en -beheer
Naam organisatie/instelling
ECL 42431
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
- subsidie Natuurwerkdag
- subsidie broedvogelinventarisatie
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Staatsbosbeheer Regio Zuid
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
10.000

1.900
475
1.425
475
7.625
10.000
0

Toelichting
Natuurbeschermingsvereniging De Steltkluut
Sinds 2006 stellen we Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut jaarlijks een
subsidiebedrag van € 500,00 beschikbaar voor de organisatie van de Natuurwerkdag. Die
activiteit heeft tot doel een breed publiek de gelegenheid te geven om te ervaren hoe het is
een dag in de natuur te werken.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar
(2013 tot en met 2016) voort te zetten. Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5
procent die we verdeeld over de jaren 2011 en 2012 hebben toegepast gaat het dan om een
bedrag van € 475,00.
Aan de genoemde vereniging stellen we in de periode 2011 tot en met 2016 tevens een
jaarlijks subsidie van € 1.500,00 beschikbaar voor het uitvoeren van broedvogelinventarisaties in de verschillende kernen van de gemeente Terneuzen. Gelet op de toegepaste
korting op de subsidies van 5 procent gaat het met ingang van het jaar 2012 om een bedrag
van € 1.425,00.
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Jaarlijks stelt onze gemeente de Stichting Landschapsbeheer Zeeland een subsidiebedrag
beschikbaar voor het Zeeuwse meldpunt overlast vleermuizen, steenmarters etc. Het hebben
van een dergelijk meldpunt is sinds 2002 voor de gemeenten een wettelijke verplichting.
Op het aanvankelijke subsidiebedrag van € 500,00 is de generieke korting op de subsidies
van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, zodat het met ingang van het
jaar 2012 gaat om een bedrag van € 475,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Staatsbosbeheer Regio Zuid
Met ingang van het jaar 2012 stellen we aan Staatsbosbeheer Regio Zuid een jaarlijks
subsidiebedrag voor educatie en voorlichting van € 10.000,00 beschikbaar in de
exploitatiekosten van een informatiepunt/welkomstruimte in de Braakmanboerderij.
Het subsidie stelden we in eerste instantie beschikbaar voor de periode 2012 tot en met
2015.
Om de subsidiegrondslagperiode gelijk te laten lopen met die van de overige subsidiegrondslagen (die lopen tot en met het jaar 2016) stellen we Staatsbosbeheer ook voor het
jaar 2016 een subsidie beschikbaar. In het kader van de bezuinigingen wordt het
subsidiebedrag wel met € 2.375,00 verlaagd. Voor het jaar 2016 stellen we dan een subsidie
beschikbaar van € 7.625,00.
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De vraag of we de subsidiëring al dan niet in gewijzigde vorm voortzetten voor de periode
2017 tot en met 2020 zullen we beantwoorden in de in het voorjaar van 2016 op te stellen
notitie subsidiegrondslagen.
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Begrotingsproduct: 65600100 Toerisme en plattelandsontwikkeling
Naam organisatie/instelling
ECL 42100
Stichting VVV Zeeland
Stichting Portaal van Vlaanderen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
106.039

74.039
25.000
99.039
7.000

Toelichting
Stichting VVV Zeeland
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring van de Stichting VVV Zeeuws-Vlaanderen voor een
volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten.
De vier regio VVV’s in Zeeland (VVV Schouwen-Duiveland, VVV Zuid-Beveland & Tholen,
VVV Zeeuws-Vlaanderen en VVV Walcheren en Noord-Beveland) en het
samenwerkingsverband Promotie Zeeland Delta zijn per 1 januari 2014 gefuseerd tot de
Stichting VVV Zeeland.
De subsidierelatie die we hadden met de Stichting VVV Zeeuws-Vlaanderen is dus overgegaan in een subsidierelatie met de Stichting VVV Zeeland (de rechtsopvolger).
In het kader van de bezuinigingen heeft onze gemeente besloten het subsidie aan de
Stichting VVV Zeeland met ingang van het jaar 2016 met € 10.000,00 te verlagen.
Het subsidiebedrag dat we voor het jaar 2016 beschikbaar stellen bedraagt dan € 74.039,00,
zijnde het subsidiebedrag 2015 van € 84.039,00 minus € 10.000,00. Gelet op de korting
passen we in 2016 geen indexering (met de VZG-norm) toe.
Om te voorkomen dat de Stichting VVV Zeeuws-Vlaanderen een verzoek zou moeten
indienen tot het (weer) verlengen van de gemeentegarantie die op 31 december 2009 is
afgelopen, bevoorschotten we het subsidiebedrag met ingang van het jaar 2011 als volgt:
• een voorschot van 60 procent wordt overgemaakt per 1 januari
• een voorschot van 40 procent wordt overgemaakt per 1 april.
Stichting Portaal van Vlaanderen
De gemeenteraad heeft op 27 januari 2011 besloten de Stichting Portaal van Vlaanderen
voor de jaren 2010 tot en met 2013 jaarlijks een bedrag van € 35.000,00 in de vorm van een
budgetsubsidie beschikbaar te stellen voor de exploitatie van het Portaal van Vlaanderen.
Op dat bedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent toegepast, zodat het
subsidie met ingang van het jaar 2012 € 33.250,00 bedroeg.
Hoewel onze gemeente had aangegeven dat de stichting moest streven naar een
kostendekkende exploitatie vanaf het jaar 2014, heeft de stichting aangegeven dat dit niet
mogelijk is.
Op 12 december 2013 heeft de gemeenteraad besloten:
• de Stichting Portaal van Vlaanderen voor de jaren 2014 tot en met 2016 jaarlijks een
subsidiebedrag van € 25.000,00 in de vorm van een budgetsubsidie beschikbaar te
stellen voor de exploitatie van het Portaal van Vlaanderen;
• de stichting voor deze drie jaren tevens een garantstelling te verlenen van € 7.000,00 per
jaar.
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Begrotingsproduct: 65601400 Overige recreatieve voorzieningen
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting Oranjevieringen Axel
Oranje Comité Koewacht
Oranjevereniging Zuiddorpe
Belangengroep Spui (*)
Stichting ’t Overslags Comité
Oranjecomité Sas van Gent
Oranjecomité Westdorpe
Voetbalvereniging “Philippine” (*)
Stichting Evenementencomité Biervliet
Stichting Evenementen Sluiskil
Oranjevereniging Zaamslag
Stichting D’Oekse Feesten
Ondernemersvereniging Bizzy Stad Terneuzen
Wijkvereniging De Oude Vaart (*)
Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon (*)
Buurtvereniging “Ons Nootje” (*)
Buurtvereniging Oudelandse Hoeve/Katspolder (*)
Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark (*)
Stichting Speeltuin Oranjekwartier (*)
Ondernemersvereniging Axclusief
Stichting Cultuur en Ontspanning De Vlaschaard (*)
Stichting Jeugdraad Zuiddorpe (*)
Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag (*)
Stichting Sint Nicolaascomité Sas van Gent
Stichting Sint Nicolaas Westdorpe
Wijkvereniging “De Straete” (*)
Stichting Jongerenplasa Sas van Gent (*)
Herdenkingscomité Axel
Taptoecomité Axel
Stichting Behoud Monumenten Biervliet (*)
Heemkundige Vereniging Terneuzen (*)
Harmonie de Vereenigde Vrienden (*)
Werkgroep Dodenherdenking Koewacht
Carnavalsstichting De Betekoppen
Carnavalsvereniging De Koeters
Carnavalsvereniging Pijke Zot
Carnavalsvereniging De Ventjes
Carnavalsvereniging De Deurdouwers
Carnavalsvereniging De Zwartsnuvers
Carnavalsstichting De Mosselkrauwers
Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen
Stichting Zeeuwse Veteranendag
Stichting Tragel
Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge
Stichting De Leutfabriek
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
105.411

2.454
1.178
787
607
619
1.448
1.032
1.060
1.256
1.338
1.386
1.655
4.447
570
570
570
570
570
570
477
211
129
224
267
180
745
186
1.141
238
163
903
903
143
3.135
285
285
285
285
285
285
380
95
41.235
7.009
23.250
105.411
0

(*) meervoudige subsidierelatie
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Toelichting
Volksfeesten en herdenkingen
Op 11 oktober 2007 is de Notitie harmonisatie subsidiëring volksfeesten en herdenkingen
vastgesteld door de Raad van de gemeente Terneuzen. Op grond daarvan hanteren we met
ingang van het jaar 2008 bepaalde vaste subsidiebedragen.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid te handhaven. De subsidiegrondslag
hebben we daarbij aangepast door de verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepaste
korting op de subsidies van 5 procent daarin te verwerken.
Koningsdag, Sinterklaas, bevrijdingsdag, dodenherdenking
Voor de periode 2013 tot en met 2016 is voor de organisatie van de viering van koningsdag,
de intocht van Sinterklaas, de viering van bevrijdingsdag en de dodenherdenking per kern
een bedrag beschikbaar op grond van de volgende grondslag:
• viering koningsdag: een basisbedrag van € 560,00 plus een bedrag van € 0,24 per
inwoner van de desbetreffende kern
• intocht Sinterklaas: een basisbedrag van € 82,00 plus een bedrag van € 0,05 per inwoner
van de desbetreffende kern
• viering bevrijdingsdag: een basisbedrag van € 82,00 plus een bedrag van € 0,05 per
inwoner van de desbetreffende kern
• dodenherdenking: een vast bedrag van € 903,00 voor de drie hoofdkernen (Axel, Sas van
Gent en Terneuzen) en een vast bedrag van € 143,00 voor de overige kernen.
De aan de hand van de inwonersaantallen per 1 januari 2012 per activiteit per kern
berekende subsidiebedragen hanteren we voor een periode van vier jaar (2013 tot en met
2016) als vaste bedragen.
Per kern beschikbare bedragen
Kern

Axel
Koewacht
Zuiddorpe
Spui
Overslag
Sas van Gent
Philippine
Westdorpe
Zandstraat
Terneuzen
Hoek
Zaamslag
Sluiskil
Biervliet
Totaal

Aantal
Bedrag
Bedrag
Bedrag
Bedrag
inwoners per
koningsdag
intocht
bevrijdingsdoden01-01-2012
Sinterklaas
dag
herdenking
7.892
2.454
477
477
903
2.575
1.178
211
211
143
947
787
129
129
143
194
607
92
92
143
244
619
94
94
143
3.702
1.448
267
267
903
2.085
1.060
186
186
143
1.966
1.032
180
180
143
355
645
100
100
143
24.912
6.539
1.328
1.328
903
2.998
1.280
232
232
143
2.845
1.243
224
224
143
2.402
1.136
202
201
143
1.623
950
163
163
143
54.740

Als subsidiegrondslag voor de beschikbaarstelling van subsidie voor de organisatie van
wijkgerichte koningsdagactiviteiten aan buurtverenigingen in de kern Terneuzen hanteren we
een vast bedrag van € 570,00.
In die kernen, waar de verschillende activiteiten op dit terrein worden georganiseerd door
één organisator, stellen we de optelsom van de verschillende bedragen per activiteit
beschikbaar en heeft die organisator de vrijheid om desgewenst binnen dat totaalbudget
verschuivingen tussen de verschillende deelbedragen aan te brengen.
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Organisatie

Stichting Oranjevieringen Axel
Oranje Comité Koewacht
Oranjevereniging Zuiddorpe
Belangengroep Spui
Stichting ’t Overslags Comité
Oranjecomité Sas van Gent
Oranjecomité Westdorpe
Voetbalvereniging “Philippine”
Stichting Evenementencomité Biervliet
Stichting Evenementen Sluiskil
Oranjevereniging Zaamslag
Stichting “D’ Oekse Feesten”
Ondernemersver. Bizzy Stad Terneuzen
Wijkvereniging De Oude Vaart
Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon
Buurtvereniging Ons Nootje
Buurtvereniging Oudelandse
Hoeve/Katspolder
Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark
Stichting Speeltuin Oranjekwartier
Ondernemersorganisatie Axclusief
St. Cultuur en Ontspanning De Vlaschaard
Stichting Jeugdraad Zuiddorpe
Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag
Stichting Sint Nicolaas-comité Sas van Gent
Stichting St. Nicolaas Westdorpe
Wijkvereniging “De Straete”
Stichting Jongerenplasa Sas van Gent
Herdenkingscomité Axel
Taptoecomité Axel (*)
Stichting Behoud Monumenten Biervliet
Heemkundige Vereniging Terneuzen
Harmonie de Vereenigde Vrienden
Werkgroep Dodenherdenking Koewacht

Bedrag
koningsdag
2.454
1.178
787
607
619
1.448
1.032
1.060
950
1.136
1.243
1.280
3.119
570
570
570
570

Bedrag
intocht
Sinterklaas

Bedrag
bevrijdings
-dag

163
202

Bedrag
dodenherdenking

Totaal
subsidie

143
143
143

232
1.328

570
570

645

477
211
129
224
267
180
100
186
238
238
163

903

903
903
143

2.454
1.178
787
607
619
1.448
1.032
1.060
1.256
1.338
1.386
1.655
4.447
570
570
570
570
570
570
477
211
129
224
267
180
745
186
1.141
238
163
903
903
143

(*) Het Taptoecomité Axel organiseert éénmaal per twee jaar de bevrijdingstaptoe en wel in
de even jaren. Alleen in die jaren stellen we het subsidie beschikbaar.
Carnaval
Bij de systematiek van beschikbaarstelling van subsidies op dit terrein handhaven we het
historisch gegroeide onderscheid tussen:
a. de carnavalsstichting die de carnavalsactiviteiten in de kern Sas van Gent organiseert;
b. de carnavalsverenigingen en –stichtingen die een zogenaamde A-wagen bouwen en
daarmee deelnemen aan een carnavalsoptocht in onze gemeente dan wel
carnavalsactiviteiten in een van de andere kernen binnen onze gemeente organiseren.
Voor de periode 2013 tot en met 2016 hanteren we voor de carnavalsstichting die de
carnavals-activiteiten in de kern Sas van Gent organiseert een beschikbaar (vast)
subsidiebedrag van € 3.135,00.
Voor de carnavalsverenigingen en –stichtingen die een zogenaamde A-wagen bouwen en
daarmee deelnemen aan een carnavalsoptocht in onze gemeente dan wel carnavalsactiviteiten in een van de andere kernen binnen onze gemeente organiseren geldt een
beschikbaar (vast) subsidiebedrag van € 285,00.
Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen
De Stichting Oost-Indië Monument Zeeuwsch-Vlaanderen organiseert jaarlijks, op de laatste
vrijdag in augustus, een herdenkingsdag ter herinnering aan de Zeeuws-Vlaamse militairen,
die in de periode 1945-1962 in Nederlands Oost-Indië en Nederlands Nieuw Guinea zijn
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omgekomen. Met ingang van het jaar 2003 stelt onze gemeente daarvoor jaarlijks een
subsidiebedrag beschikbaar, dat met ingang van het jaar 2008 € 400,00 bedroeg.
Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011
en 2012 is toegepast gaat het met ingang van het jaar 2012 om een bedrag van € 380,00.
Stichting Zeeuwse Veteranendag
Uit onvrede met de organisatie van de door de overheid ingestelde landelijke veteranendag
in 2005 wordt sinds het jaar 2006 in Zeeland een provinciale veteranendag georganiseerd.
De laatste jaren vindt de organisatie plaats door de Stichting Zeeuwse Veteranendag,
waaraan onze gemeente desgevraagd jaarlijks een subsidiebedrag van € 100,00
beschikbaar stelde.
Gelet op de generieke korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011
en 2012 is toegepast gaat het met ingang van het jaar 2012 om een bedrag van € 95,00.
De Stichting Zeeuwse Veteranendag heeft sinds oktober 2014 een geheel nieuw jong
bestuur. Voor het jaar 2015 vroeg de stichting voor de organisatie van de veteranendag
eenmalig een bedrag van € 3,00 per veteraan uit de gemeente. Volgens een overzichtje van
de stichting ging het in onze gemeente om 322 veteranen. Onze gemeente werd dus een
subsidiebedrag gevraagd van € 966,00. Dat was meer dan een vertienvoudiging van het
huidige subsidiebedrag van € 95,00. In de aanvraag gaf de stichting aan in 2015 de
discussie aan te willen gaan over de opzet van de dag. Hoewel op het moment van de
subsidieaanvraag 2015 dus nog niet duidelijk was of en hoe de opzet van de veteranendag
zou veranderen, was de begroting van de stichting voor dat jaar (€ 10.000,00) meer dan het
dubbele van de laatste begroting die we van het oude bestuur hadden ontvangen
(€ 4.895,00).
Ook al gelet op de voortdurende noodzaak tot bezuinigingen waar onze gemeente mee te
maken heeft, heeft het college met betrekking tot de subsidieaanvraag 2015 van de Stichting
Zeeuwse Veteranendag besloten niet over te gaan tot een al dan niet eenmalige verhoging
van het subsidiebedrag, ook niet als de stichting besluit tot een andere opzet van de
veteranendag.
Voor het jaar 2016 vraagt de genoemde stichting onze gemeente om een subsidiebedrag
van € 480,00. Een onderbouwing van de gevraagde verhoging ten opzichte van het huidige
jaarlijkse subsidiebedrag van € 95,00 geeft de stichting niet.
We stellen voor om ook het verzoek om een hoger subsidiebedrag voor 2016 af te wijzen en
de stichting eenzelfde subsidiebedrag beschikbaar te stellen als in voorgaande jaren, te
weten € 95,00.
Stichting Tragel / Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge
De grondslag voor het verstrekken van subsidie aan Stichting Kinderboerderij De Sterre
(waarvan de naam inmiddels gewijzigd is in Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge)
door de voormalige gemeente Terneuzen werd ontleend aan het raadsbesluit d.d. 14
september 2000 (nr. 21) inzake het aangaan van een overeenkomst waarbij het beheer en
onderhoud worden uitgevoerd door de genoemde stichting. Tevens werd ingestemd met de
inhoud van de exploitatieovereenkomst tussen deze stichting en de Stichting Tragel per 1
oktober 2000.
In aanvulling hierop is overeengekomen dat de voormalige gemeente Terneuzen jaarlijks
0,89 formatieplaats beschikbaar stelde en de lasten van deze personeelskosten aanvulde
met een subsidie tot een bedrag van € 45.378,00. Dat bedrag werd jaarlijks geïndexeerd met
gebruikmaking van het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie (reeks werknemers laag)
per 1 augustus voorafgaand aan het subsidiejaar. Tevens subsidieerde de gemeente jaarlijks
een bedrag van € 5.445,00 als bijdrage in de onderhoudskosten. Ook dat bedrag werd
jaarlijks geïndexeerd.
Naar aanleiding van het feit dat de betrokken gemeentelijk medewerker per 1 november
2003 is uitgetreden en de Stichting Tragel heeft aangegeven er aan te hechten eigen
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personeel in te zetten, is met de genoemde stichting op 24 maart 2004 een nieuwe
overeenkomst gesloten. Op grond daarvan stelt de gemeente jaarlijks een bedrag van
€ 35.000,00 beschikbaar aan de Stichting Tragel ten behoeve van de exploitatie van de
kinderboerderij. Het genoemde bedrag wordt jaarlijks, voor het eerst op 1 januari 2005,
aangepast overeenkomstig de wijziging van het consumentenprijsindexcijfer, reeks
Werknemersgezinnen met een laag inkomen, door het Centraal Bureau voor de Statistiek op
de meest recente tijdbasis vastgesteld.
Met toepassing van de contractueel overeengekomen indexering bedraagt het voor het jaar
2016 aan de Stichting Tragel beschikbaar te stellen subsidiebedrag € 41.235,00.
De voor het jaar 2016 aan de Stichting Kinderboerderij Terneuzen-Clinge beschikbaar te
stellen bijdrage in de onderhoudskosten bedraagt € 7.009,00.
Stichting De Leutfabriek
Onze gemeente heeft medewerking verleend aan het plan van Stichting De Leutfabriek voor
creatieve activiteiten in het Vlaanderencomplex in Sas van Gent. Het initiatief houdt in dat de
wagenbouw voor de jaarlijkse carnaval in het complex wordt ondergebracht alsmede enige
niet concurrerende activiteiten.
We stellen de genoemde stichting daarvoor jaarlijks een subsidiebedrag van € 23.250,00
beschikbaar. Het gaat daarbij om een tegemoetkoming in de kosten van de fiscale heffingen
van de gemeente en het waterschap (€ 15.750,00) en een bedrag om de exploitatie rond te
krijgen (€ 7.500,00).
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Begrotingsproduct: 65602300 Onderhoud en renovatie openbaar groen
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting “Houdt woonomgeving Schapenbout Leefbaar”
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
2.375

2.375
2.375
0

Toelichting
Aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan met het in 2003 met de Stichting “Houdt
woonomgeving Schapenbout Leefbaar” gestarte pilotproject buurtbeheer Schapenbout,
hebben we in februari 2004 besloten dit pilotproject voort te zetten door het beschikbaar
stellen van een jaarlijks subsidie aan de genoemde stichting.
Vanaf het jaar 2010 ging het om een subsidiebedrag van € 2.500,00. Op dat bedrag hebben
we de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012
toegepast. Met ingang van het jaar 2012 gaat het dan om een subsidiebedrag van
€ 2.375,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
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Begrotingsproduct: 65800100 Speelvoorzieningen
Naam organisatie/instelling

Toe te kennen
subsidie 2016

ECL 42430
Stichting Speeltuin Oranjekwartier (*)
Stichting Speeltuin De Miertjes
Buurtvereniging “Ons Nootje” (*)
Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Budget
26.558

13.020
4.608
3.230
p.m
20.858
5.700

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
De speeltuinen Oranjekwartier, De Miertjes en “Ons Nootje” subsidiëren we op basis van de
Subsidiegrondslag speeltuinverenigingen. Deze subsidiegrondslag is door de gemeenteraad
vastgesteld op 15 december 2005. Het subsidie bestaat uit een basisbedrag en een
prestatiebedrag.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat het met gebruikmaking van de
genoemde grondslag aan de hand van de werkelijke gegevens over 2010 en/of 2011
berekende bedrag minus de generieke korting van 5 procent voor die periode als vast
subsidiebedrag wordt gehanteerd.
Het gaat dan om de volgende bedragen:
Speeltuin

basisbedrag

prestatiebedrag

Oranjekwartier
De Miertjes
“Ons Nootje”

€ 11.205
€ 2.000
€ 1.400

€ 2.500
€ 2.850
€ 2.000

Totaal subsidie
minus 5 %
€ 13.020
€ 4.608
€ 3.230

Bevoorschotting
Het subsidiebedrag voor de Stichting Speeltuin Oranjekwartier bevoorschotten we medio
februari in één keer. Dit in afwijking van de bevoorschottingsregeling in de Algemene
subsidieverordening Terneuzen 2008. Die bepaalt namelijk dat subsidiebedragen van
€ 5.000,00 tot € 20.000,00 in twee termijnen van 50 procent betaalbaar worden gesteld en
wel per 15 februari en per 15 augustus.
Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut
Vanaf het moment dat natuurspeeltuin De Boomhut in Terneuzen in juni 2010 is geopend is
het de bedoeling geweest om die te verzelfstandigen. Gedurende de jaren 2012 en 2013
heeft de Stichting Jeugd-Jongerenwerk de exploitatie van de natuurspeeltuin verzorgd. Die
periode diende de stichting te gebruiken om alsnog de nodige vrijwilligers te werven voor het
vormen van een bestuur en een activiteitengroep. Daar is de Stichting Jeugd-Jongerenwerk
in geslaagd: de Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut is opgericht.
Met ingang van het jaar 2014 stellen we de Stichting Natuurspeeltuin De Boomhut subsidie
beschikbaar voor de exploitatie van de natuurspeeltuin.
De in 2005 door de gemeenteraad vastgestelde Subsidiegrondslag speeltuinverenigingen is
niet van toepassing op de subsidiëring van natuurspeeltuinen. Op grond van die
subsidiegrondslag bestaat het subsidie onder andere uit een basisbedrag van € 1,00 per
vierkante meter oppervlakte. In het geval van natuurspeeltuin De Boomhut met een
oppervlakte van ruim 20.000 vierkante meter, zou dat een basisbedrag van ruim € 20.000,00
betekenen. Dat vinden we niet realistisch. De Subsidiegrondslag speeltuinverenigingen is in
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feite gebaseerd op de traditionele speeltuinen met speeltoestellen. Natuurspeeltuin De
Boomhut heeft die niet.
In 2014 hebben we een subsidie beschikbaar gesteld ter hoogte van het door de stichting
gevraagde bedrag van € 5.700,00. We zouden het subsidie na een periode van een jaar
evalueren. Aan de hand van een overzicht van de werkelijke bedragen over 2014 zouden we
bezien om welk subsidiebedrag het voor 2015 en volgende jaren kan gaan.
Het financieel overzicht over 2014 van de stichting geeft nog niet echt een structureel beeld.
Dit omdat de bruikleenovereenkomst nog niet was getekend. Een echte evaluatie aan de
hand van dat financieel overzicht was niet mogelijk. We hebben dan ook voor het jaar 2015
hetzelfde subsidiebedrag beschikbaar gesteld als voor het jaar 2014, namelijk € 5.700,00.
Dat bedrag is niet structureel. Aan de hand van de resultaten over 2015 zullen we bezien om
welk subsidiebedrag het in 2016 kan gaan.
Voor de grondslagperiode 2017 tot en met 2020 zullen we de subsidiegrondslag voor de
traditionele speeltuinen opnieuw bekijken. We nemen daarin ook de subsidiëring van
natuurspeeltuinen en natuureducatietuinen mee.
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Begrotingsproduct: 65801100 Lokale Omroep
Naam organisatie/instelling

Toe te kennen
subsidie 2016

ECL 42430
Stichting Omroep Terneuzen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Budget
25.950

25.950
25.950
0

Toelichting
Jaarlijks stelt onze gemeente de Stichting Omroep Terneuzen een subsidiebedrag
beschikbaar. Tot het jaar 2009 ging het om een bedrag van € 25.512,00. Vanaf het jaar 2009
hebben we dat subsidie verhoogd tot € 27.316,00. Dit omdat de stichting geconfronteerd was
met een aantal kostenverhogingen.
Op het bedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over
de jaren 2011 en 2012 toegepast, zodat het subsidiebedrag met ingang van 2012
€ 25.950,00 bedraagt.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Het subsidiebedrag bevoorschotten we in zijn geheel in januari 2016
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Begrotingsproduct: 66230300 Participatiebudget inburgering
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting VluchtelingenWerk Zeeland
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
57.238

57.238
57.238
0

Toelichting
Voor de jaren 2006 en 2007 stelde onze gemeente de Vereniging VluchtelingenWerk Midden
Zeeuws-Vlaanderen een subsidiebedrag beschikbaar voor de begeleiding van nieuwkomers
en voor de juridische ondersteuning van andere (ex)-asielzoekers.
Een bestuurlijke fusie binnen vluchtelingenwerk in Zeeland waardoor de Stichting
VluchtelingenWerk Zeeland is ontstaan en het feit dat eind 2007 de inburgeringstrajecten in
het kader van de Wet Inburgering van start zijn gegaan, maakten dat voor 2008 sprake was
van een andere situatie met betrekking tot de financiering van vluchtelingenwerk.
Met ingang van het jaar 2008 stellen we de Stichting VluchtelingenWerk Zeeland voor de
maatschappelijke begeleiding voor de locatie Terneuzen een subsidiebedrag van
€ 29.000,00 beschikbaar. Vanaf het jaar 2010 indexeren we het subsidiebedrag jaarlijks met
gebruikmaking van de VZG-norm.
Het subsidiebedrag hebben we in het jaar 2011 structureel verhoogd met € 4.300,00 in
verband met de meerkosten voor de huisvesting als gevolg van de verplichte verhuizing uit
het kantoor in het pand Nieuwstraat 2-4 te Terneuzen.
Op het subsidiebedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over
de jaren 2011 en 2012 toegepast. In die jaren heeft geen indexering plaatsgevonden.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Vanaf 2015 willen we de begeleiding van deze doelgroep integraal onderdeel laten uitmaken
van de voorzieningen en faciliteiten binnen het sociaal domein. Het werken met vrijwilligers,
het werven van vrijwilligers en het begeleiden van kansarme/multiproblem gezinnen wordt
belegd bij de nieuwe uitvoeringsorganisatie “aan Z”. Samen met vluchtelingenwerk zijn we
tot de conclusie gekomen dat de begeleiding van vluchtelingen na een jaar kan worden
ondergebracht bij “aan Z”. De begeleiding door vluchtelingenwerk wordt met ingang van
2015 teruggebracht tot een jaar. Door de samenwerking met “aan Z” ka gebruik worden
gemaakt van de backoffice faciliteiten, inzet specialistische hulpverlening, gezamenlijke
huisvesting waardoor huisvestingskosten kunnen worden bespaard, etc.
Door de steeds hoger wordende taakstelling voor de huisvesting van nieuwkomers is door
het college besloten het budget in 2015 en 2016 met € 25.000,00 te verhogen. Ondertussen
wordt wel gezocht naar verdergaande samenwerking met “aan Z” met als doel om ook de
hulpverlening aan nieuwkomers zo regulier mogelijk te organiseren.
We zullen het college hierover nog apart adviseren.
We gaan voor 2016 uit van een subsidiebudget van € 32.238,00 plus de eerder genoemde
€ 25.000,00. Het eerste bedrag is de hoogte van het subsidiebedrag 2015 van € 32.482,00
minus 0,75 procent (VZG-norm 2016).
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Begrotingsproduct: 66410100 Zeemanscentrum
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Stichting Varenscentrum Kanaalzone Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
30.002

30.002
30.002
0

Toelichting
Met inachtneming van de generieke korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over
de jaren 2011 en 2012 is toegepast bedroeg het subsidie dat we voor het jaar 2012
beschikbaar hebben gesteld € 40.002,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat in het kader van de bezuinigingen de
gemeenteraad door vaststelling van de gemeentebegroting 2013 en het daarin opgenomen
meerjarenperspectief heeft besloten het subsidiebedrag jaarlijks af te bouwen met
€ 2.500,00 tot een bedrag van € 30.000,00. Pas nadat de afbouw is voltooid (in het jaar
2016) zullen we het subsidie weer indexeren met gebruikmaking van de VZG-norm.
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Begrotingsproduct: 66500300 Kinderopvang en peuterspeelzalen
Naam organisatie/instelling
ECL 42100
Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen
Compensatie huur locatie de Statie in Sas van Gent
(Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen)
Stichting Prokino
Kinderdagverblijf ’t Kootertje
Kinderdagverblijf Rupsje Nooitgenoeg
Kinderdagverblijf ‘t Kreekeltje
Kinderdagverblijf Duimelotje
Uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning
(VVE-team) (*)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
248.363
p.m.

8.626
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
p.m.
8.626
239.737

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Het oorspronkelijke subsidiebudget bij dit begrotingsproduct van € 239.737,00 wordt sinds
2013 verhoogd met het bedrag dat is gemoeid met de compensatie huur locatie de Statie in
Sas van Gent. Voor het jaar 2016 gaat het om een bedrag van € 8.626,00.
Peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie
Op 25 februari 2010 heeft de gemeenteraad de ‘Notitie peuterspeelzaalwerkbeleid en beleid
voorschoolse educatie 2010 tot en met 2013’ vastgesteld. Deze notitie is in 2014
geëvalueerd. Besloten is om de belangrijkste doelstellingen, beleidsuitgangspunten en de
subsidiesystematiek ook na afloop van de in de notitie genoemde beleidsperiode te blijven
continueren.
Met ingang van 2011 hanteren we de nieuwe in de genoemde notitie opgenomen
systematiek voor de financiering van het peuterspeelzaalwerk (en de voorschoolse
educatie).
Aan de kinderopvanginstellingen (die de peuterspeelzalen in onze gemeente hebben
overgenomen) stellen we jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar op grond van een bedrag
per dagdeel voor de volgende categorieën peuters:
a. peuters van twee of drie jaar, niet vallend onder de Wet Kinderopvang, voor twee
dagdelen per week
b. doelgroeppeuters van 2 of 3 jaar, niet vallend onder de Wet Kinderopvang, voor het
derde en vierde dagdeel per week
c. doelgroeppeuters van 2 of 3 jaar, vallend onder de Wet Kinderopvang, voor het derde en
vierde dagdeel (voor zover zij deelnemen aan een VVE-programma).
Het bedrag per dagdeel in enig jaar is afgeleid van de uurprijs die door de Belastingdienst
wordt gehanteerd in het kader van de Wet kinderopvang.
Met ingang van het jaar 2012 stellen we aan de kinderopvanginstellingen een additionele
bijdrage van € 125,00 per doelgroeppeuter beschikbaar als tegemoetkoming voor specifieke
VVE-taken/ scholing, waarvan redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze onderdeel
zijn van het reguliere aanbod.
Bij de voorlopige beschikbaarstelling van het subsidie voor enig jaar wordt uitgegaan van het
aantal dagdelen voor de genoemde groepen peuters per 1 oktober van het daaraan
voorafgaande jaar
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Compensatie huur locatie de Statie Sas van Gent
De Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen is in Sas van Gent begin 2013 verhuisd
naar De Statie. De ruimte in de Statie huurt de stichting van Woongoed. In principe
kon voor het huurbedrag gekozen worden voor een annuïtaire (gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst gelijkblijvende) of dynamische (jaarlijks stijgende) huurprijs. De
‘instapprijs’ bij een annuïtaire huur was beduidend hoger dan bij een dynamische huur. Na
verloop van jaren geldt het omgekeerde. De voorkeur van onze gemeente (huurder van de
ruimten voor de basisscholen en de jeugdruimte) ging uit naar een annuïtaire huur (omdat dit
op langere termijn voordeliger is). De voorkeur van de Stichting Kinderopvang ZeeuwschVlaanderen (en ook die van de Bibliotheek en de GGD) ging uit naar een dynamische huur.
Woongoed hield er echter aan vast dat voor heel het gebouw dezelfde systematiek zou
worden toegepast. Omdat het per saldo voor onze gemeente voordeliger was, is gekozen
voor een annuïtaire huurprijs voor alle huurders. Om de Stichting Kinderopvang ZeeuwschVlaanderen, de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de GGD tegemoet te komen in
een ongewild hoge aanvangshuur compenseren we die organisaties voor de hogere
huurlasten als gevolg van die keuze.
Voor 2016 compenseren we de Stichting Kinderopvang Zeeuwsch-Vlaanderen een bedrag
van € 8.626,00 (het verschil tussen de annuïtaire en dynamische huurprijs). Dit bedrag loopt
jaarlijks af totdat de dynamische huur groter of gelijk is aan de annuïtaire huur. Vanaf dat
moment geldt het omgekeerde en gaat de stichting het verschil terug betalen aan de
gemeente.
VVE-team
De in onze gemeente binnen het peuterspeelzaalwerk opgebouwde deskundigheid op het
terrein van voorschoolse educatie is ondergebracht in het zogenaamde VVE-team. Dat VVEteam is per 1 januari 2015 ondergebracht bij de welzijnsorganisatie “aan Z”.
De hoogte van het voor het VVE-team aan die organisatie beschikbaar te stellen
(additionele) subsidiebedrag moeten we nog bepalen.
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Begrotingsproduct: 66630100 Opvang en beschermd wonen WMO
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Zeeuws Kompas
Kamers met Doorgroei (Stichting Prokino)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
157.609

157.609
p.m.
157.609
0

Toelichting
Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang
De voorzieningen voor de maatschappelijke opvang, de vrouwenopvang en crisisopvang
worden mede bekostigd door tussenkomst van de gemeente Vlissingen, die als
centrumgemeente voor de regio Zeeland de rijkssubsidie ontvangt: de decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingsbeleid en de decentralisatieuitkering Vrouwenopvang (en huiselijk geweld). In onze gemeente ontvangen in 2016 het
crisis- en vrouwenopvangcentrum De Lage Flancken te Sas van Gent, en de laagdrempelige
dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in Terneuzen een bijdrage vanuit deze
centrumgemeentegelden.
Over het beleid voor de maatschappelijke opvang wordt Zeeuws breed overleg gevoerd door
de dertien gemeenten en de Provincie Zeeland. Tot 1 januari 2009 vond dit overleg nog
plaats binnen de gemeenschappelijke regeling Regionale Commissie Verslavingszorg
Zeeland (RCVZ) van de gemeenten Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen. In 2009 is
deze gemeenschappelijke regeling opgeheven. Zeeuwse afstemming en advisering ten
aanzien van dit beleid vindt plaats via het College voor Zorg en Welzijn (CZW).
Besluitvorming vindt plaats in de Stuurgroep van het CZW Bureau (de backoffice van het
CZW) en uiteindelijk in de gemeenteraad van de centrumgemeente Vlissingen.
In 2012 is het Zeeuws Kompas, het Zeeuwse beleidsdocument voor de maatschappelijke
opvang, herijkt. Deze herijking is ingegeven door een fikse korting op de decentralisatieuitkering door het rijk. Uitkomst van het herijkingsproces is dat de uitgangspunten in het
Kompas over doorstroom in en uitstroom uit de opvang, preventie en nazorg verder zijn
uitgewerkt en dat de kosten van het beleid zijn herverdeeld over de dertien Zeeuwse
gemeenten en de centrumgemeente. Gemeenten betalen mee aan het in stand houden van
de opvang en nemen de (verslavings)preventie voor eigen rekening. Een nieuwe stap op
deze weg is dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de eigen inwoners die gebruik
maken van de maatschappelijke opvang in Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen. Het
doorbetalen van de uitkering en de spreiding van mensen die uit de opvang komen over de
dertien gemeenten zijn kernmaatregelen die de maatschappelijke opvang in Zeeland
duurzamer moeten maken.
De laagdrempelige dag- en nachtopvang, die in beheer is van het Leger des Heils (Centra
voor Wonen, Zorg en Welzijn Zuid-West Nederland) vervult een belangrijke functie in het
kader van een gemeentelijk multidisciplinair programma voor overlastbestrijding. Vanaf 2001
(raadsbesluit d.d. 25 januari 2001) wordt een budgetsubsidie aan de Centra voor Wonen,
Zorg en Welzijn Zuid-West-Nederland van het Leger des Heils betaald voor de
instandhouding van de laagdrempelige opvang voor dak- en thuislozen, waaronder
verslaafden. In 2012 is nog een subsidie verleend van € 152.070,00. Vanaf 2013 verstrekt,
als gevolg van de herijking van het Zeeuws Kompas, de centrumgemeente en namens deze
het CZW Bureau de subsidie aan het Leger des Heils.
Het Leger des Heils verzorgt de dag- en nachtopvang voor dak- en thuislozen in Terneuzen
en voorziet daarnaast in ambulante woonbegeleiding voor een aantal personen. Eind 2009
realiseerde het Leger des Heils naast nachtopvang, een hostel (RIBW-voorziening) en een
dienstencentrum (dagopvang) op het adres Stationsstraat 37-39 te Terneuzen. Het aantal
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bedden in de nachtopvang is bij verhuizing teruggebracht naar vier bedden met
uitbreidingsmogelijkheid tot zes bedden.
De Zeeuwse ontwikkelingen hebben als gevolg gehad dat de Terneuzense subsidie aan het
Leger des Heils voor de dag- en nachtopvang vanaf 2013 is vervallen. In plaats daarvan
draagt de gemeente financieel bij aan de volgende onderdelen van het Zeeuws Kompas:

Gemeentelijke bijdrage MO
Verslavingspreventie (Indigo Preventie)
Foyer de jeunesse / woonschool *
Sociale pensions
Totaal minimaal

Terneuzen
bedragen 2016
€ 57.513
€ 60.143
€ 20.708
€ 19.245
€ 157.609

* betreft trajectfinanciering indien een jonge inwoner uit Terneuzen een woonplek krijgt in de foyer in Vlissingen of Goes,
rekening wordt gehouden met 2 jongeren per jaar.

Bij het opstellen van deze subsidielijst is de begroting 2016 van het CZW Bureau nog niet
bekend. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2015 van het CZW Bureau. Mondeling is
te kennen gegeven dat de bedragen voor 2016 niet zullen afwijken.
Kamers met Doorgroei
De gemeente Terneuzen werkt al heel wat jaren, samen met externe partners, aan de
ontwikkeling van een foyer de jeunesse ofwel woonschool. Met Juvent, voorheen Stichting
AZZ, zijn hiervoor in de afgelopen jaren vergevorderde plannen gemaakt. De exploitatie van
het voorstel van Juvent bleek echter financieel niet haalbaar. Stichting Prokino, eigenaar van
Schippersinternaat Juultje, kwam daarom in 2011 met het idee voor het project Kamers met
Doorgroei. Doel van dit project is om jongeren naast relatief goedkope woonruimte ook de
nodige ondersteuning te bieden op weg naar zelfstandigheid, waarbij de instroom op de
woning- en arbeidsmarkt centraal staat. Kamers met Doorgroei vindt vanaf begin 2015 plaats
in een groepswoning van het Schippersinternaat Juultje.
De gemeenteraad heeft € 210.000,00 bestemd voor de realisatie van het project Kamers met
Doorgroei, dat loopt van september 2012 tot en met september 2015. Hiervoor is een
bestemmingsreserve Kamers met Doorgroei aangemaakt. Beschikking over dit budget is er
na goedkeuring van het college. Het college heeft op 12 mei 2015 besloten om het project te
verlengen tot en met 31 december 2015. In oktober 2015 beslist de raad over de voortgang
van het project en over bijbehorende financiering. De stand van de reserve zal op 1 januari
2016 € 21.000,00 bedragen.
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Begrotingsproduct: 66700100 Algemene voorzieningen WMO
Naam organisatie/instelling
ECL 42445
Subsidie uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke
ondersteuning
- “aan Z” minus medewerkers MEE Zeeland
2.105.363
- “aan Z” medewerkers MEE Zeeland
449.482
Vergoeding frictiekosten versnelde afbouw MEE Zeeland
Totaal
Restantbudget
ECL 42446
Subsidies maatschappelijke zorg
Stichting Slachtofferhulp Nederland, regio Zuidwest
Anti Discriminatiebureau Zeeland
Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen
KansPlus, afdeling Zeeuws-Vlaanderen
Emergis (Maatwerk Zeeuws-Vlaanderen)
Outreach (Leger des Heils)
Stichting Hospice Zeeuws-Vlaanderen
ASHGZ (Huiselijk Geweld Zeeland)
Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Collectieve preventie GGZ (voormalige subsidieregeling)
- Indigo/Emergis
23.606
- Connexxion: Hartveilig Wonen
8.000
Tijdelijk huisverbod
ROC Scalda (vormings- en ontwikkelingswerk)
Totaal
Restantbudget
ECL 42447
Subsidies ouderenactiviteiten
Zonnebloem, afdeling Axel
Zonnebloem, afdeling Sas van Gent
Zonnebloem, afdeling Terneuzen
Totaal
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
2.772.209

2.554.845

p.m.
2.554.845
217.364
212.693
17.546
27.030
0
334
22.800
80.000
14.250
7.146
5.339
31.606

p.m.
475
206.526
6.167
969
323
323
323
969
0

Toelichting subsidie uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning
Uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning “aan Z”
Voor de uitvoering van de gedecentraliseerde taken op het gebied van jeugdzorg, AWBZ en
participatie hebben we in Terneuzen sinds 2015 één uitvoeringsorganisatie voor
maatschappelijke ondersteuning: “aan Z”. Hierin zijn ondergebracht het oude “aan Z”,
Maatschappelijk Werk, Stichting Jeugd-Jongerenwerk en (een deel van) MEE Zeeland.
Per 1 januari 2014 is de Stichting Maatschappelijk Werk Zeeuws-Vlaanderen ontvlochten.
Personeel en taken van het deel Terneuzen zijn ondergebracht bij “aan Z”. Per 1 januari
2015 is de Stichting Jeugd-Jongerenwerk toegevoegd aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie.
Per 1 januari 2016 maakt ook een deel van de cliëntondersteuning van MEE Zeeland deel uit
van “aan Z”. De nieuwe organisatie is vanaf 2016 dus compleet en kan dan verder
vormgeven aan gekantelde dienstverlening en financiering.
Het budget voor “aan Z” in 2016 is gebaseerd op de concept-begroting 2016 van die
organisatie. Deze is gebaseerd op de begroting 2015 en op de budgetten van de
verschillende organisaties. Gezien de ontwikkelingen binnen specifieke projecten en ten
aanzien van deelbudgetten is een begrotingswijziging 2016 onvermijdelijk.
In de begroting 2015 is rekening gehouden met een bezuiniging op het maatschappelijk werk
van € 104.000,00. Conform het besluit van de raad in december 2013 wordt deze
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bezuiniging verhoogd met € 32.000,00 tot € 136.000,00 in 2016. Deze bezuiniging vloeit
voort uit de gedachte dat de samenvoeging van organisaties een besparing oplevert van
overhead- en uitvoeringskosten.
Cliëntondersteuning MEE Zeeland
De nieuwe WMO 2015 verplicht gemeenten om onafhankelijke cliëntondersteuning te
regelen voor hun inwoners. Deze cliëntondersteuning werd vooral vormgegeven door MEE
Zeeland. Onze gemeente heeft op 29 april 2014 ingestemd met de bestuurlijke afspraken
tussen MEE Zeeland en de Zeeuwse gemeenten. De afspraken hebben betrekking op de
overgang van cliëntondersteuning naar gemeenten en de afbouw van MEE Zeeland. Deze
transitie is naar verwachting medio 2016 afgerond als alle Zeeuwse gemeenten daaraan
meewerken.
De gemeente Terneuzen heeft “aan Z” opdracht gegeven om medewerkers cliëntondersteuning van MEE Zeeland over te nemen per 1 januari 2016. In totaal gaat het om 7,19 fte
(10 medewerkers) en € 449.482,00 aan kosten.
Voor cliëntondersteuning is voor de gemeente Terneuzen € 666.846,00 beschikbaar. In 2016
zullen hieruit de kosten voor de MEE medewerkers bij “aan Z” worden betaald. De
resterende € 217.364,00 zal deels nodig zijn om de frictiekosten te betalen voor de versnelde
afbouw van MEE Zeeland. Besluitvorming hierover vindt in 2015 plaats, na de zomer.
Toelichting subsidies maatschappelijke zorg
Slachtofferhulp
Al voor de gemeentelijke herindeling van 1 januari 2003 ontving de Stichting Slachtofferhulp
van de drie inmiddels voormalige gemeenten Axel, Sas van Gent en Terneuzen een
subsidie. Het ging om een bedrag van € 0,337 per inwoner. Op dat bedrag is de structurele
generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012
toegepast. Voor het jaar 2012 ging het dan om een subsidiebedrag van € 17.546,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Daarbij wordt het voor het jaar 2012 beschikbaar gestelde
subsidiebedrag van € 17.546,00 als vast bedrag gehanteerd.
Voor het jaar 2016 vraagt de Stichting Slachtofferhulp om een subsidiebedrag van
€ 19.148,00. Dat zou neerkomen op een verhoging van het subsidie met zo’n negen procent.
De subsidieaanvraag bevat overigens geen onderbouwing voor die gevraagde verhoging.
Ook voor de jaren 2014 en 2015 vroeg de stichting onze gemeente om subsidiebedragen die
respectievelijk circa zeven en bijna tien procent hoger lagen dan het genoemde vaste
subsidiebedrag van € 17.546,00. Mede gelet op de weinig rooskleurige financiële situatie van
onze gemeente die noopte tot bezuinigingen hebben we die verzoeken om een hoger
subsidie niet gehonoreerd. Om diezelfde reden honoreren we ook het verzoek om een hoger
subsidie voor het jaar 2016 niet.
Anti Discriminatiebureau Zeeland
Het Anti Discriminatiebureau Zeeland is per 1 januari 2009 onderdeel van de backoffice van
het College voor Zorg en Welzijn (CZW): genaamd CZW Bureau. Het CZW Bureau is
organisatorisch ondergebracht bij het Samenwerkingsverband Welzijnszorg
Oosterschelderegio (SWVO).
Het Anti Discriminatiebureau Zeeland ondersteunt Zeeuws breed alle gemeenten bij de
uitvoering van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen. Via het gemeentefonds
wordt vanuit het rijk een bijdrage van ongeveer € 0,37 per inwoner verstrekt voor de
uitvoering van de anti-discriminatiewet. Deze bijdrage wordt beschikbaar gesteld aan het
CZW Bureau ten behoeve van de werkzaamheden van ADB Zeeland.
De begroting van het CZW Bureau, waarin ook de bijdrage aan het Anti Discriminatiebureau
Zeeland is vervat, wordt jaarlijks vastgesteld door de dertien Zeeuwse gemeenten.
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Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Voor het jaar 2015 kwam de bijdrage aan ADB Zeeland neer op € 27.030,00, zijnde
€ 22.339,00 en € 4.691,00 BTW. De begroting voor 2016 is ten tijde van de opstelling van
deze subsidielijst nog niet beschikbaar. Voor 2016 gaan we uit van deze zelfde bedragen.
Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen
Sinds 2003 stellen we jaarlijks een subsidiebedrag van € 6.500,00 beschikbaar aan de
Stichting Gehandicaptenbeleid Terneuzen. Op dat bedrag is de generieke korting op de
subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast. Met ingang van het
jaar 2012 bedraagt het subsidie daardoor € 6.175,00
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Echter, gezien de decentralisaties en de veranderingen in het
sociaal domein en de herpositionering van de gemeente en de burger, is de stichting
mondeling aangegeven dat we de subsidie gaan beëindigen. De gemeente Terneuzen heeft
dan voor elke decentralisatie één adviserend orgaan. Voor de WMO is dit de Adviesraad
WMO.
KansPlus, afdeling Zeeuws-Vlaanderen
Door de voormalige gemeenten Axel en Sas van Gent werd jaarlijks een subsidiebedrag
beschikbaar gesteld aan de Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten, afdeling ZeeuwsVlaanderen. Op het moment van de gemeentelijke herindeling zijn die bedragen gebundeld
en stellen we met ingang van het jaar 2003 een vast subsidiebedrag beschikbaar. De naam
van de genoemde vereniging is inmiddels gewijzigd in KansPlus afdeling ZeeuwsVlaanderen.
Het ging om een jaarlijks subsidiebedrag van € 352,00. Op dat bedrag is de generieke
korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast.
Daardoor gaat het met ingang van het jaar 2012 om een subsidiebedrag van € 334,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Maatwerk Zeeuws-Vlaanderen
De raad van de gemeente Terneuzen heeft in zijn vergadering van 31 maart 2005 besloten
tot het subsidiëren van het project Maatwerk. Op jaarbasis wordt aan Emergis een subsidie
verstrekt van € 24.000,00. Het project stelt zich ten doel om via een outreachende
benadering via een maatschappelijk werker en een ambulant woonbegeleider zorgwekkende
zorgmijders uiteindelijk naar de juiste zorg toe te leiden. Per jaar worden 8 tot 10 personen
begeleid.
Op het genoemde bedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld
over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie met ingang van 2012
€ 22.800,00 bedraagt.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Een deel van de dienstverlening van Maatwerk is vanaf 2009 door Emergis bekostigd vanuit
de compensatiemiddelen voor het wegvallen van de functie ondersteunende begeleiding op
psychosociale grondslag. Deze compensatie kwam vanuit de centrumgemeentemiddelen/
Zeeuws Kompas. Vanwege de bezuinigingen op de decentralisatie-uitkering
Maatschappelijke opvang, OGGz en verslavingsbeleid, krijgt Emergis vanaf 2014 deze
p 61 van 85

60
bijdrage niet meer. Emergis heeft de gemeente Terneuzen in 2014 om een hoger subsidie
gevraagd om Maatwerk te kunnen blijven leveren in de huidige vorm. Het college heeft
besloten de subsidie niet te verhogen. Emergis kan vanaf 2015 wel het gehele subsidiebedrag aanwenden voor de eigen organisatiekosten. De organisatie hoeft er niet meer de
inzet van het maatschappelijk werk van te betalen. Dit was voorheen wel het geval.
Outreach
Om de druk op de dag- en nachtopvang te verminderen koopt onze gemeente nu al
zogenaamde outreachuren in van het Leger des Heils. De afgelopen jaren zijn deze uren ad
hoc bekostigd vanuit de reserve van de WMO. Vanaf 2014 is dit budget opgenomen in de
begroting (voorstel 1e burap 2014). Outreach biedt woonbegeleiding aan mensen die hulp
nodig hebben bij het zelfstandig wonen zonder overlast te veroorzaken. Het gaat om mensen
die tijdelijk of structureel niet goed voor zichzelf kunnen zorgen, of die weer even op het
juiste spoor gezet moeten worden. Voor outreach huurt het Leger des Heils huizen van de
woningcorporatie. Outreach begeleidt ook mensen in hun eigen huis, bijvoorbeeld na het
opruimen van een vervuilde woning.
De outreach wordt op trajectbasis ingekocht door de gemeente Terneuzen. Hierdoor kunnen
de uitgaven per jaar wisselen. Voor 2016 zijn de kosten begroot op € 80.000,00.
Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen
Met ingang van het jaar 2008 hebben we de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen voor
een periode van maximaal vijf jaar een jaarlijks subsidiebedrag van € 15.000,00 beschikbaar
gesteld. Voor het jaar 2008 ging het overigens, gelet op de start van het hospice in april van
dat jaar, om een bedrag van € 10.000,00 (8/12 deel van € 15.000,00).
Op het genoemde bedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld
over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie in 2012 € 14.250,00 bedroeg.
De AWBZ-regeling voor Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg wordt onder de WMO gebracht.
Pas als de consequenties daarvan duidelijk zijn, kan onze gemeente besluiten nemen ten
aanzien van de verdere subsidiëring van de Stichting Hospice Zeeuwsch-Vlaanderen.
In afwachting daarvan stellen we vanaf het jaar 2013 eenzelfde bedrag beschikbaar als voor
het jaar 2012.
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zeeland (ASHG Zeeland)
Vanaf 2006 is in Zeeland ervaring opgedaan met het ASHG Zeeland. In 2006 en 2007
ontving de centrumgemeente Vlissingen op basis van een stimuleringsregeling budget voor
het opzetten en de instandhouding van een advies- en steunpunt. Vanaf 2008 zijn de
rijksmiddelen voor huiselijk geweld toegevoegd aan de doeluitkering vrouwenopvang.
Tevens betalen de provincie en de gemeenten een bijdrage ten behoeve van het ASHG
Zeeland. In 2009 is gekozen voor een Zeeuwse samenwerking bij de aanpak van huiselijk
geweld, waarvoor een beleidsfunctionaris is ondergebracht bij het CZW Bureau, die ook de
aansturing van het steunpunt regelt. Over voortzetting van de bijdrage aan deze steunfunctie
is besloten in 2010 naar aanleiding van de evaluatie van het functioneren en de positie van
het CZW Bureau. In de nieuwe constructie van de backoffice CZW moet aan gemeenten
BTW in rekening worden gebracht. Voor het jaar 2015 kwam de bijdrage aan ASHG Zeeland
neer op € 7.146,26, zijnde € 5.906,00 en € 1.240,26 BTW. De begroting 2016 is ten tijde van
de opstelling van deze subsidielijst nog niet beschikbaar. Voor 2016 gaan we uit van deze
zelfde bedragen.
De financiering van ASHG Zeeland wijzigt mogelijk nog. Vanaf 2015 is ASHG Zeeland
samen gegaan met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Zeeland. Beide
organisaties werken nu onder de naam Veilig Thuis Zeeland. Veilig Thuis wordt
ondergebracht bij de GGD Zeeland en de financiering ervan wordt meegenomen in de
begroting 2016 van de GGD Zeeland. De gevolgen voor de financiering zijn bij het opstellen
van deze subsidielijst nog niet bekend.
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Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen
Voor het eerst voor het jaar 2008 hebben we ter dekking van de logistieke kosten eenmalig
een subsidiebedrag beschikbaar gesteld aan de Stichting Voedselbank Zeeuws-Vlaanderen.
Ook de in de daarop volgende jaren ingediende subsidieaanvragen hebben we gehonoreerd.
De ervaring leerde dat de hoogte van de (geraamde) logistieke kosten van de stichting door
de jaren heen wat schommelingen vertoonden. Daardoor schommelde ook de hoogte van de
gevraagde en beschikbaar gestelde subsidiebedragen. Dat werd ook veroorzaakt door het
feit dat soms door derden incidenteel een bijdrage in de kosten beschikbaar wordt gesteld.
De stichting hanteerde bij de berekening van het gevraagde subsidie de systematiek van een
bijdrage naar rato van het aantal voedselpakketten dat in de desbetreffende gemeenten
wordt uitgedeeld. Dat betrof echter geen door onze gemeente vastgestelde grondslag.
Omdat een dergelijke open eind regeling wat onze gemeente betreft niet langer gewenst
was, hanteren we met ingang van het jaar 2012 een vast subsidiebedrag van € 5.339,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Collectieve Preventie Geestelijke Gezondheid (CPGGz)
Met ingang van 1 januari 2007 koopt de gemeente Terneuzen in samenwerking met de
gemeenten Hulst en Sluis, met middelen uit de voormalige subsidieregeling CPGGz,
activiteiten in ten behoeve van preventie geestelijke gezondheid.
Vanuit de genoemde subsidieregeling is een bedrag van € 31.606,00 beschikbaar.
In oktober 2012 besloot het College van Burgemeester en Wethouders over een voorstel van
het totale CPGGZ-budget jaarlijks € 8.000 te bestemmen voor het project Hartveilig Wonen,
waarvan het eerste projectjaar € 10.500,00.
Met Indigo/Emergis worden jaarlijks afspraken gemaakt over de inzet die zij gaat plegen in
het kader van de CPGGz. Voor 2015 is een bedrag beschikbaar van € 23.606,00,
vooralsnog in te kopen bij Indigo/Emergis.
Scalda (vormings- en ontwikkelingswerk)
De inmiddels voormalige gemeente Axel stelde jaarlijks een (vast) subsidiebedrag van
€ 1.000,00 beschikbaar aan het ROC Westerschelde voor de deelname van een tweetal
inwoners van die gemeente aan activiteiten op het gebied van vormings- en
ontwikkelingswerk voor verstandelijk gehandicapten.
Onze gemeente heeft die subsidierelatie na de gemeentelijke herindeling ongewijzigd
voortgezet.
Op enig moment vroeg het ROC geen subsidie meer aan: er waren geen deelnemers meer
uit onze gemeente. Voor de jaren 2008 en 2009 vroeg het ROC weer subsidie aan voor één
deelnemer uit onze gemeente. Het ging om een gevraagd en beschikbaar gesteld bedrag
van € 500,00. Vervolgens was er in het ene jaar wel en in het andere jaar geen deelname uit
onze gemeente. In de jaren waarin er wel een deelnemer uit onze gemeente was, verzocht
het ROC daarvoor om subsidie. Die verzoeken hebben we steeds gehonoreerd.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Met inachtneming van de verdeeld over de jaren 2011 en 2012
toegepaste generieke (structurele) korting op de subsidies gaat het met ingang van het jaar
2012 om een bedrag van € 475,00.
Na de fusie van de ROC’s in Zeeland gaat het om een aan Scalda beschikbaar te stellen
subsidie.
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Toelichting subsidies ouderenactiviteiten
De beschikbaarstelling van subsidies op het terrein van het (flankerend) ouderenbeleid vindt
plaats op grond van de op 10 november 2005 door de Raad van de gemeente Terneuzen
vastgestelde Notitie Harmonisatie Flankerend Ouderenbeleid.
De drie Zonnebloem-afdelingen in onze gemeente stellen we jaarlijks een (vast)
subsidiebedrag van € 340,00 per afdeling beschikbaar. Dat subsidie is met name bestemd
voor de inzet en deskundigheidsbevordering van vrijwilligers voor de huisbezoeken aan
ouderen die niet in staat zijn om deel te nemen aan activiteiten.
Na toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 bedraagt het subsidiebedrag met ingang van het jaar 2012 € 323,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring van de Zonnebloemafdelingen Axel, Sas van Gent
en Terneuzen voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te
zetten.
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Begrotingsproduct: 66700200 Lokaal welzijnsbeleid
Naam organisatie/instelling
ECL 42449
Wijkvereniging De Oude Vaart (*)
Buurtvereniging “Ons Nootje” (*)
Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark (*)
Activiteitencommissie Dorpshuis Biervliet
Stichting Dorpsblad Biervliet
Dorpskrant Sluiskil
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
1.904

300
300
300
300
352
352
1.904
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Buurtverenigingen en -organisaties
De inmiddels voormalige gemeente Terneuzen stelde voor de organisatie van activiteiten
jaarlijks een (vast) subsidiebedrag beschikbaar gesteld aan buurtverenigingen en organisaties. Het subsidie is bedoeld voor de organisatie van een pakket aan buurtgerichte
activiteiten, voor zover dat niet kostendekkend kan worden georganiseerd.
Het voor het jaar 2012 aan de betrokken organisaties beschikbaar gestelde subsidie bedroeg
€ 300,00. Dat is het tot en met het jaar 2010 beschikbaar gestelde bedrag van € 315,00
waarop de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren 2011 en
2012 is toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voort te zetten gedurende de periode 2013
tot en met 2016.
Dorpsbladen
De inmiddels voormalige gemeente Terneuzen stelde jaarlijks een (vast) subsidiebedrag
beschikbaar gesteld voor de uitgave van dorpsbladen.
Met ingang van het jaar 2012 gaat het voor de betrokken organisaties om een
subsidiebedrag van € 352,00. Dat is het tot en met het jaar 2010 beschikbaar gestelde
bedrag van € 370,00 waarop de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld
over de jaren 2011 en 2012 is toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voort te zetten gedurende de periode 2013
tot en met 2016.
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Begrotingsproduct: 66701000 Algemene voorzieningen Jeugd
Naam organisatie/instelling
ECL 42450
Stichting Podium in Terneuzen (PIT)
Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon (*)
- jeugdcentrum Meetpoint
4.750
- organisatie speelweek
1.383
- subsidie huisvestingskosten
12.500
Scouting EOS/St. Hubertus
- scouting
4.644
- organisatie speelweek
570
Scouting Nederland Doormangroep Terneuzen
Stichting Scouting Sluiskil
Scouting Wewekabo Westdorpe
Scouting Lodewijkgroep Sas van Gent
Scouting “De Vier Ambachten” Axel
Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag (*)
- organisatie jeugdactiviteiten
7.866
- organisatie speelweek
1.151
Stichting Jongerenplasa Sas van Gent (*)
Stichting Jeugdsoos Biervliet
Stichting Jeugdraad Zuiddorpe (*)
Stichting Jeugd Ontspanning Koewacht
Stichting De Hoekse Rakkers
Stichting DownTown Axel
Stichting Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil
- organisatie speelweek
1.201
- organisatie jeugdactiviteiten
5.557
Stichting Schotse Hoek Philippine
Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vlaanderen
Stichting Speelweek Koewacht “Cowcity”
Stichting Speelweek Zuiddorpe
Stichting Speelweek Axel
Werkgroep Speelweek Westdorpe
- organisatie speelweek
1.145
1.312
- organisatie kinderactiviteiten
Buurtvereniging “Ons Nootje” (*)
Jeugdcommissie Hengelaarsvereniging ONI Terneuzen (*)
Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel
Stichting Sas Actief
- organisatie kinderactiviteiten
2.188
- organisatie speelweek
1.184
Jeugdnatuurwacht Axel
Totaal
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
101.609

14.250
18.633

5.214

3.762
2.793
2.737
3.192
3.164
9.017

6.765
1.174
2.382
2.127
1.183
2.204
6.758

1.142
843
1.230
942
1.748
2.457

1.456
95
1.211
3.372

1.758
101.609
0

Toelichting
Stichting Podium in Terneuzen (PIT)
Met ingang van het jaar 2009 stellen we de Stichting Podium in Terneuzen (PIT) jaarlijks een
subsidiebedrag van € 15.000,00 beschikbaar. Dit in verband met een stapsgewijze groei
naar een meer professionele invulling van jongerencentrum de PIT en het podium
daarbinnen. Hierbij wordt van een meerdaagse openstelling uitgegaan. Met het genoemde
subsidiebedrag kan de stichting een goede afwisselende programmering bieden die recht
doet aan de doelstellingen van het jongerencentrum.
Op het genoemde subsidiebedrag hebben we de generieke korting op de subsidies van 5
procent verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast, waardoor het subsidie met ingang
van het jaar 2012 € 14.250,00 bedraagt.
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Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Jeugdcentrum Meetpoint
Voor de organisatie van activiteiten en de kosten onvoorzien voor Jeugdcentrum Meetpoint
stellen we jaarlijks een subsidiebedrag van € 5.000,00 beschikbaar aan de Stichting
Culturele Activiteiten De Kameleon.
Met toepassing van de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de
jaren 2011 en 2012 bedraagt het subsidiebedrag met ingang van het jaar 2012 € 4.750,00.
In 2009 is het buurthuis vanuit ’t Schelpenhoekje verhuisd naar Brede School De Kameleon.
Met betrekking tot de huisvestingslasten is afgesproken dat we de kosten voor huur, evenals
in de oude situatie, niet in rekening brengen.
De overige huisvestingslasten (onder andere energie) worden wel in rekening gebracht,
maar daar stellen we de Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon dan een vergoeding
voor beschikbaar in het subsidiebedrag. Het gaat het om een bedrag van € 12.500,00. Dat
bedrag maken we niet daadwerkelijk over aan de stichting, maar we verreken dat via een
interne overboeking binnen de financiële administratie van onze gemeente. De genoemde
stichting sturen we dan geen rekening voor de overige huisvestingskosten.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Subsidies op basis van subsidiegrondslag jeugd- en jongerenwerk
Op 9 november 2006 heeft de gemeenteraad de subsidiegrondslag jeugd- en jongerenwerk
vastgesteld, die met ingang van het jaar 2007 wordt toegepast.
Onderscheid wordt gemaakt in verschillende categorieën, te weten:
• scouting;
• jeugdgroepen;
• speelweken/jeugdvakantieactiviteiten.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar te
handhaven. De subsidiegrondslag is daarbij aangepast door de verdeeld over de jaren 2011
en 2012 toegepaste korting op de subsidies van 5 procent daarin te verwerken.
Scouting
Voor de periode 2013 tot en met 2016 geldt voor de subsidiëring van de scoutinggroepen de
volgende grondslag:
• een basisbedrag van € 1.900,00
• een bedrag van € 9,50 per lid. Voor de huidige subsidierelaties geldt dat het aantal leden
per 1 januari 2011 voor de periode 2013 tot en met 2016 wordt bevroren en niet jaarlijks
wordt aangepast.
• een bijdrage in de huisvestingskosten van 14,25 procent. Het voor het jaar 2013
berekende bedrag geldt voor een periode van vier jaar en wordt niet jaarlijks aangepast.

Scouting EOS/St.Hubertus
Scouting Doormangroep
Stichting Scouting Sluiskil
Scouting Wewekabo Westdorpe
Scouting Lodewijkgroep Sas van Gent
Scouting “De Vier Ambachten” Axel

Basisbedrag

Bedrag per lid

€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900
€ 1.900

137 x € 9,50 = € 1.302
76 x € 9,50 = € 722
16 x € 9,50 = € 152
43 x € 9,50 = € 409
34 x € 9,50 = € 323
64 x € 9,50 = € 608

Bijdrage in
huisvestingskosten
€ 1.442
€ 1.140
€
741
€
428
€
969
€
656

Totaal
bedrag
4.644
3.762
2.793
2.737
3.192
3.164
p 67 van 85

66

Jeugdgroepen
Het voor de organisatie van jeugdactiviteiten aan jeugdgroepen beschikbaar te stellen
subsidie bestaat gedurende de periode 2013 tot en met 2016 uit:
• een basisbedrag van € 760,00
• een bedrag van € 1,90 per jongere (13 tot en met 18 jaar) in de kern
• een bedrag van € 54,00 per activiteit (voor maximaal 30 (verschillende) activiteiten per
jaar)
• voor de organisaties die beschikken over een eigen huisvesting: een bijdrage van 14,25
procent in de huisvestingskosten. Het berekende bedrag geldt voor een periode van vier
jaar.
Voor de Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag wijken we af van het onderdeel huisvestingskosten in de subsidiegrondslag.
Die stichting is eind 2008 verhuisd naar Gemeenschapscentrum De Molenhof. Dit had
directe gevolgen voor de huisvestingslasten. Voor het jaar 2009 hebben we in een
overgangssituatie een vergoeding voor het volledige bedrag aan huisvestingskosten
opgenomen in het subsidiebedrag. Daarna zou het percentage in de subsidiegrondslag gaan
gelden. De huurlasten zijn echter dermate hoog dat deze niet kunnen worden opgebracht
door de stichting. Daarom hebben we bij wijze van uitzondering de 100 procent vergoeding
van de huisvestingskosten gecontinueerd. Voor 2012 en volgende jaren geldt daarbij het
niveau van de bijdrage 2011 in de huisvestingskosten (€ 6.289,00). Op dat bedrag hebben
we overigens wel de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over de jaren
2011 en 2012 toegepast.
Ook bij de Stichting Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil wijken we af van het onderdeel
huisvestingskosten in de subsidiegrondslag. Die stichting ontvangt met ingang van
september 2013 een vergoeding van 100 procent van de huisvestingskosten in het subsidie.
Voor 2015 en 2016 hanteren we het in 2014 op jaarbasis beschikbaar gestelde bedrag van
€ 4.500,00.
Voor de bestaande subsidierelaties hanteren we gedurende de periode 2013 tot en met 2016
een vast bedrag, waarbij het aantal jongeren in de kern en het aantal activiteiten vervat in de
subsidieberekening 2012 worden bevroren.
Met ingang van het jaar 2013 stellen we de Stichting Sociaal Kultureel Initiatief Sluiskil ook
een subsidie beschikbaar voor de organisatie van jeugdactiviteiten. Voor het jaar 2016 gaan
we bij deze organisatie uit van hetzelfde subsidiebedrag als in de jaren 2013 tot en met
2015.
Basisbedrag

Jeugdactiviteiten Zaamslag
Jongerenplasa Sas van Gent
- werkgroep Sas van Gent
- werkgroep Westdorpe
- werkgroep Philippine

€
€
€
€
€

760
285
760
760
760

Bedrag
€ 1,90 per
jongere
€ 429
€ 365
€ 215
€ 298

Bedrag per activiteit

13 x € 54 = € 702
7 x € 54 = € 378
30 x € 54 = € 1.620
21 x € 54 = € 1.134

Bijdrage in
huisvestingskosten
€ 5.975
€ 190
-

Jeugdsoos Biervliet
Jeugdraad Zuiddorpe
Jeugd Ontspanning Koewacht
Sociaal Kultureel Initiatief
Sluiskil
Stichting DownTown Axel

€
€
€
€

760
760
760
760

€
€
€
€

198
129
346
243

4 x € 54 = € 216
25 x € 54 = € 1.350
3 x € 54 = € 162
1 x € 54 = €
54

€ 143
€ 859
€ 4.500

€

760

€

904

10 x € 54 = €

540

-

Totaal bedrag

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

7.866
285
1.503
2.785
2.192
6.765
1.174
2.382
2.127
5.557

€ 2.204
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Speelweken/jeugdvakantieactiviteiten
Voor de periode 2013 tot en met 2016 geldt voor de subsidiëring van speelweken/
jeugdvakantieactiviteiten en straatspeeldagen de volgende grondslag:
• een basisbedrag van € 285,00
• een bedrag van € 0,95 per kind (5 tot en met 14 jaar) in de wijk/kern
• een bedrag van € 67,00 per georganiseerd dagdeel (tot een maximum van 10 dagdelen
per jaar).
Voor de bestaande subsidierelaties hanteren we het over het jaar 2012 beschikbaar gestelde
subsidiebedrag gedurende de periode 2013 tot en met 2016 als vast bedrag.
Aantal
kinderen
352
385
264
272
167
295
132
205
456
533
835

Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag
Stichting De Hoekse Rakkers
Stichting SKI Sluiskil
Stichting Schotse Hoek Philippine
Stichting Sportevenementen Zeeuws-Vl.
Stichting Speelweek Koewacht “Cowcity”
Stichting Speelweek Zuiddorpe
Stichting Speelweek Westdorpe
St. Culturele Activiteiten De Kameleon
Buurtvereniging “Ons Nootje”
Stichting Straatspeeldag Noordpolder Axel
Hengelaarsvereniging ONI
Scouting EOS/St. Hubertus

Aantal
dagdelen
8
8
10
9
6
10
8
10
10
10
2
1
6

Subsidiebedrag
2012
€ 1.151
€ 1.183
€ 1.201
€ 1.142
€
843
€ 1.230
€
942
€ 1.145
€ 1.383
€ 1.456
€ 1.211
€
95
€
570

Bij Hengelaarsvereniging ONI en Scouting EOS/St. Hubertus gaat het om eigen activiteiten
die tijdens een speelweek worden aangeboden aan niet-leden. Ze ontvangen daarvoor een
bedrag van € 95,00 per dagdeel.
Voor de subsidierelaties die gedurende de periode 2013 tot en met 2016 (zijn) ontstaan geldt
dat we het in het eerste jaar beschikbaar gestelde subsidiebedrag in principe ook in de
volgende jaren hanteren.
Basisbedrag
Stichting Sas Actief (speelweek)
Stichting Speelweek Axel

€
€

285
285

Bedrag € 0,95
per kind
€ 363
€ 793

Bedrag per
dagdeel
8 x € 67 = € 536
10 x € 67 = € 670

Totaal
bedrag
€ 1.184
€ 1.748

Kinderactiviteiten
Omdat zich ten tijde van de opstelling van de subsidiegrondslag jeugd- en jongerenwerk in
onze gemeente geen organisaties aanwezig waren die zich richten op de organisatie van
activiteiten gedurende het gehele jaar voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14 jaar, hadden
we daarvoor in die subsidiegrondslag geen categorie opgenomen.
In augustus 2009 hebben we besloten om voor de kinderactiviteiten een aangepaste versie
van de voor de jeugdgroepen geldende grondslag te hanteren, waarbij we in plaats van het
aantal jongeren van 13 t/m 18 jaar in de kern, het aantal kinderen in de leeftijd van 5 t/m 14
jaar hanteren.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiemogelijkheid voor een volgende periode van vier jaar
(2013 tot en met 2016) te handhaven. De subsidiegrondslag is wel aangepast door de
korting op de subsidies van 5 procent die verdeeld over de jaren 2011 en 2012 is toegepast
daarin te verwerken.
Voor de periode 2013 tot en met 2016 geldt voor de subsidiëring van organisatoren van
kinderactiviteiten de volgende grondslag:
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•
•
•

een basisbedrag van € 760,00
een bedrag van € 1,90 per kind (5 t/m 14 jaar) in de wijk/kern
een bedrag van € 54,00 per activiteit (voor maximaal 30 (verschillende) activiteiten per
jaar).

Bij de Stichting Sas Actief en de Werkgroep Speelweek Westdorpe gaan we de
kinderactiviteiten voor het jaar 2015 voorshands uit van hetzelfde subsidiebedrag als in de
jaren 2013 tot en met 2015.
Basisbedrag

Stichting Sas Actief
Werkgroep Speelweek Westdorpe

€
€

760
760

Bedrag
€ 1,90 per
kind
€ 726
€ 390

Bedrag per activiteit

Totaal bedrag

13 x € 54 = €
3 x € 54 = €

€ 2.188
€ 1.312

702
162

Jeugdnatuurwacht Axel
Voor de Jeugdnatuurwacht Axel gold de volgende subsidiegrondslag:
• een basisbedrag van € 800,00
• een bedrag per activiteit van € 56,40
• een bedrag per lid van € 5,00
De generieke korting op de subsidies van 5 procent hebben we verdeeld over de jaren 2011
en 2012 toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring van Jeugdnatuurwacht Axel voor een volgende
periode van vier jaar (2013 tot en met 2016) voort te zetten. Dit met dien verstande dat het in
2012 beschikbaar gestelde subsidiebedrag in die periode worden gehanteerd als vast
bedrag.
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Begrotingsproduct: 66700300 Welzijnsaccommodaties
Naam organisatie/instelling
ECL 42448
Subsidies welzijnsaccommodaties
Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel (*)
Stichting Gemeenschapshuis De Vlaschaard
Belangengroep Spui (*)
Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe (*)
Stichting Beheer De Statie
Totaal
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget

718.949
115.545
78.082
2.307
3.405
519.610
718.949
0

(*) meervoudige subsidierelatie

Toelichting
Aan Stichting Cultureel Centrum De Halle, Stichting Gemeenschapscentrum De Vlaschaard,
Belangengroep Spui en Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe (’t Kaaike) stellen we
jaarlijks een vast bedrag als exploitatiesubsidie beschikbaar.
Aan de genoemde organisaties stellen we eveneens jaarlijks een vergoeding beschikbaar
voor de OZB. Deze vergoeding stelden we ook beschikbaar aan het Gregoriuscentrum. Met
betrekking tot deze vergoeding geldt dat we het OZB-bedrag van het aan het subsidiejaar
voorafgaande jaar hanteren.
Voor De Halle stellen we met ingang van 1 januari 2008 een extra subsidie beschikbaar van
€ 14.242,00 in verband met de getroffen voorzieningen voor de brandveiligheid van het
gebouw. Dit bedrag indexeren we niet, maar passen we enkel aan bij wijziging van het
rentepercentage van de voor de investering afgesloten lening (voor het eerst na tien jaar).
In 2014 zijn de Stichting Cultureel Centrum Axel (De Halle) en het Gregoriuscentrum
gefuseerd. De nieuwe stichting heeft de naam Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel
gekregen. Voor het jaar 2015 raamde de stichting een tekort ongeveer € 20.000,00. Dit
tekort werd vooral veroorzaakt door het wegvallen van de huur van Toonbeeld. In een
toelichting bij die begroting 2015 gaf de stichting aan zich te zullen inspannen om het tekort
te verlagen door € 10.000,00 te besparen op de personeelskosten. Om het probleem van het
dan nog resterende tekort op te lossen hebben we het subsidiebedrag met ingang van 2015
verhoogd met € 10.000,00. Vanaf 2016 wordt de OZB niet langer als afzonderlijk bedrag
vergoed, maar hebben we het toegevoegd aan het basissubsidie.
Voor Gemeenschapscentrum De Vlaschaard geldt dat we met ingang van 2004 een extra
subsidie stellen van € 16.233,00 in verband met de verhuizing van de bibliotheek Koewacht
naar de Brede School. Dit bedrag indexeren we niet, maar passen we enkel aan bij wijziging
van het rentepercentage van de indertijd voor de bouw van de bibliotheek afgesloten lening.
Begin 2013 is in Sas van Gent multifunctioneel centrum ‘De Statie’ in gebruik genomen. Voor
het beheer en de exploitatie van de sporthal en het wijkcentrum hebben we een exploitatieovereenkomst afgesloten met de Stichting ‘Beheer de Statie Sas van Gent’. De stichting
ontvangt hiervoor een exploitatievergoeding van ons. De vergoeding bestaat uit de huur die
de stichting verschuldigd is aan Woongoed en een bijdrage in de exploitatiekosten. De huur
bestaat uit een vast bedrag voor de huur en een jaarlijks te indexeren bedrag voor beheerkosten. Voor de beheerkosten 2016 zijn we uitgegaan van het niveau 2015 plus 2,5 procent.
Gelet op de (concept-)begroting 2015 zijn we voor het jaar 2016 voorshands uitgegaan van
een in het subsidie te vervatten bijdrage in de exploitatie op dezelfde hoogte als voor het jaar
2015.
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De bijdrage in de exploitatiekosten moet als een voorlopige worden beschouwd omdat op dit
moment nog geen duidelijk beeld bestaat van de werkelijk te behalen exploitatieresultaten.
Na afloop van het jaar 2015 wordt de bijdrage over de jaren 2014 en 2015 geëvalueerd en
zullen we de bijdrage zo nodig aanpassen aan de behaalde exploitatieresultaten. We hebben
aangegeven dat vanaf 2016 dan sprake zou zijn van een vaste bijdrage die jaarlijks wordt
geïndexeerd volgens de door ons vastgestelde toepassing van de VZG-richtlijn. Bij nadere
beschouwing is dat natuurlijk niet mogelijk. Pas in de loop van 2016 zal de jaarrekening 2015
van de stichting er zijn. Dan pas beschikken we over de gegevens over de beide volle jaren
2014 en 2015 die nodig zijn om de hoogte van het voortaan beschikbaar te stellen jaarlijkse
vaste subsidie te bepalen. We zullen het dus met ingang van 2017 laten gaan om een (vast)
budgetsubsidie. Het jaar 2016 beschouwen we nog als een overbruggingsjaar.
De voor het jaar 2016 beschikbaar te stellen subsidies zijn als volgt berekend.
Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel
Basissubsidie 2015
VZG 2016 = - 0,75%
Brandveiligheid (vast bedrag)
Totaal

102.069
766 -/101.303
14.242
115.545

Stichting Gemeenschapscentrum De Vlaschaard
Basissubsidie 2015
60.430
VZG 2016 = - 0,75%
453 -/59.977
OZB 2015
1.872
Extra bijdrage (vast bedrag)
16.233
Totaal
78.082
Belangengroep Spui
Basissubsidie (vast bedrag)
OZB 2015
Totaal

2.074
233
2.307

Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe (Kaaike)
Basissubsidie (vast bedrag)
OZB 2015
Totaal

3.135
270
3.405

Stichting Beheer de Statie Sas van Gent
Huur Woongoed
- huur sporthal (vast bedrag)
192.562
- beheerkosten sporthal
21.233
- huur wijkcentrum (vast bedrag)
141.150
- beheerkosten wijkcentrum
15.565
Bijdrage exploitatie
Totaal

370.510

149.100
519.610

Bevoorschotting
In afwijking van de bevoorschottingsregeling die is opgenomen in de ‘Algemene subsidieverordening Terneuzen 2008’ maken we het subsidiebedrag aan de Stichting Beheer de
Statie Sas van Gent in twaalf maandelijkse termijnen over. De voorschotten zullen we
telkens op de eerste van de maand overmaken, met dien verstande dat we in december
2015 al starten met het overmaken van de maandelijkse termijnen.
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Begrotingsproduct: 66710200 Eerstelijnsloket jeugd
Naam organisatie/instelling
ECL 42451
Familienetwerkberaden en gezinscoaching (“aan Z”)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
44.000

44.000
44.000
0

Toelichting
Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gestreefd naar een planmatige en integrale
hulpverlening. Door het inzetten van de werkwijze Familienetwerkberaad kunnen gezinnen
snel en laagdrempelig geholpen worden. Er wordt coaching ingezet in gezinnen met
meerdere/complexe hulpvragen voor de uitvoering van 1 kind / 1 gezin, 1 plan.
Voor de familienetwerkberaden en gezinscoaching stellen we additioneel € 44.000,00
beschikbaar aan “aan Z”.
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Begrotingsproduct: 66830200 Veiligheid (jeugdbescherming/jeugdreclassering) en opvang jeugd
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Veiligheidshuis
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
21.491

21.491
21.491
0

Toelichting
Vanaf 1 januari 2013 is de regie op Veiligheidshuizen verschoven van het Rijk naar
gemeenten. Daarmee zijn gemeenten verantwoordelijk geworden voor het veiligheidshuis als
werkgever en de coördinatie op de samenwerking in het netwerk Veiligheid – Zorg. Het
veiligheidshuis (VH) wordt gefinancierd door de centrumgemeente Middelburg en de
gezamenlijke Zeeuwse gemeenten (blijft € 0,392 per inwoner).
Het VH is een stichting waarin vertegenwoordigers van justitie en gemeenten het bestuur
vormen. De stichting heeft als doel de samenwerking te realiseren tussen veiligheidspartners
en zorginstellingen gericht op de aanpak van criminaliteit, het bevorderen van sociale
veiligheid. Kernthema’s zijn veelplegers, huiselijk geweld en risicojeugd.
In het VH werken onder andere samen de disciplines: jeugdreclassering, steunpunt huiselijk
geweld, AMK, Raad van de Kinderbescherming, openbaar ministerie, politie Zeeland, dienst
justitiële inrichtingen, Buro Jeugdzorg, Juvent, Mee Zeeland, GGD, Halt, Emergis, AMW,
Bemoeizorg.
Het veiligheidshuis draagt zodoende bij aan preventie (op uitmonding in criminaliteit),
repressief werken en sluitende aanpak (samenwerking tussen Justitie en Zorg).
De uitgangspunten voor onze jeugd (hulp snel, licht, eenvoudig, dicht bij huis) zijn in de
samenwerking van belang. Dus lokale/regionale zorg als het kan, VH als het moet (justitiële
inmenging). Er is voortdurend overleg tussen VH en Zorg om processen in de samenwerking
te verbeteren.
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Begrotingsproduct: 67110100 Ambulancevervoer
Naam organisatie/instelling
ECL 42100
Instituut Medische Dringende Hulpverlening
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
6.248

6.248
6.248
0

Toelichting
Sinds de gemeentelijke herindeling verstrekken we het Instituut Medisch Dringende
Hulpverlening te Brugge een bijdrage. Doordat traumahelikopters tot dan ZeeuwsVlaanderen niet konden bereiken vanuit Rotterdam is in Zeeuws-Vlaams verband destijds
overeengekomen de MUG een subsidie te verstrekken, mede op grond van het feit dat
gemeenten de verplichting hebben te zorgen voor goede ambulancehulpverlening. Het ging
om de beschikbaarstelling van een subsidie van € 0,12 per inwoner.
Op het subsidiebedrag is de structurele generieke korting op de subsidies van 5 procent
verdeeld over de jaren 2011 en 2012 toegepast. Voor het jaar 2012 ging het dan om een
subsidiebedrag van € 6.248,00.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten. Daarbij hanteren we het voor 2012 beschikbaar gestelde
subsidiebedrag van € 6.248,00 als vast bedrag.
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Begrotingsproduct: 67140100 Gezondheidszorg
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
EHBO “St. Ludwina” Koewacht
EHBO “St. Ludwina” Koewacht (internationale jeugd EHBOwedstrijden)
EHBO Zuiddorpe
EHBO Sas van Gent
EHBO Westdorpe
EHBO-vereniging Philippine
EHBO Biervliet
EHBO Hoek
EHBO Terneuzen
EHBO-vereniging Stabiel
Kon. Ned. Vereniging EHBO, afdeling Terneuzen
Rode Kruis, afdeling Midden- en West Zeeuwsch-Vlaanderen
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 34049
Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen
Totaal toe te kennen
Restantbudget
ECL 42482
Compensatie huur locatie JGZ Sas van Gent (GGD)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
7.041
863
500

428
967
428
432
428
428
428
428
428
1.283
7.041
0
13.770
13.770
13.770
0
2.203
2.203
2.203
0

Toelichting
EHBO-verenigingen
In 2005 heeft onze gemeente het subsidiebeleid ten aanzien van de EHBO-verenigingen
geharmoniseerd. Een EHBO-vereniging kan aanspraak maken op een subsidie van
€ 450,00. Verenigingen uit de voormalige gemeenten Axel en Sas van Gent hebben het
subsidiebedrag behouden wanneer dit de € 450,00 te boven ging.
De Stichting Reanimatie en AED onderwijs Zeeuws-Vlaanderen is in 2009 opgeheven. De
activiteiten zijn per 1 april 2009 overgedragen aan de EHBO-vereniging Sas van Gent. Met
ingang van het jaar 2010 is in verband daarmee het subsidiebedrag van € 450,00, dat
voorheen aan de Stichting Reanimatie en AED onderwijs Zeeuws-Vlaanderen beschikbaar
werd gesteld, toegevoegd aan het subsidie van de EHBO-vereniging Sas van Gent.
Daarmee kwam het aan de EHBO-vereniging Sas van Gent beschikbaar te stellen
subsidiebedrag uit op € 1.018,00.
Op de subsidiebedragen is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over
de jaren 2011 en 2012 toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Vanaf het jaar 2004 organiseert EHBO “St. Ludwina” Koewacht om het jaar internationale
jeugd EHBO-wedstrijden. De wedstrijden vinden steeds plaats in de even jaren. Daarvoor
stellen we in de desbetreffende jaren naast het reguliere subsidie een extra subsidiebedrag
van € 500,00 beschikbaar.
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Rode Kruis
De beschikbaarstelling van subsidie aan het Rode Kruis, afdeling Midden- en West ZeeuwsVlaanderen berust op het beleid ter zake van de inmiddels voormalige gemeente Axel. Het
ging om een subsidiebedrag van € 1.350,00, bestaande uit een bedrag van € 669,00 voor
het rode kruiswerk voor volwassenen in Axel en een bedrag van € 681,00 voor het jeugd
rode kruiswerk in Axel.
Op het subsidiebedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld over
de jaren 2011 en 2012 toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
Project Jeugd- en alcohol Zeeuws-Vlaanderen
Het Zeeuws-Vlaamse project Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015 is opgezet
vanuit het regionale gezondheidsbeleid. Met dit project sluiten we aan bij het Zeeuwse
project ‘Laat ze niet (ver)zuipen!’. In de besluitvorming over Jeugd en Alcohol ZeeuwsVlaanderen is voor 2011 tot en met 2014 jaarlijks € 13.770,00 beschikbaar gesteld. In de
projectbegroting staat uitgewerkt waar deze gelden voor bestemd zijn. Het projectplan is eind
2010 door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten vastgesteld. Bij vaststelling van de
Regionale Gezondheidsnota Zeeuws-Vlaanderen 2013-2016 is het project met bijbehorend
budget verlengd met twee jaar, tot aan het einde van de looptijd van de gezondheidsnota. De
beschikbaarheid van de middelen is daarmee geborgd tot en met 2016. Ook het project ‘Laat
ze niet (ver)zuipen!’ is tot die tijd verlengd. Een deel van de middelen is vanaf 2014 bestemd
voor de Zeeuwse coördinatie hiervan.
Compensatie huur locatie JGZ Sas van Gent
Het Jeugdgezondheidscentrum van de GGD heeft in Sas van Gent begin 2013 zijn intrek
genomen in De Statie. De ruimte in de Statie huurt de GGD van Woongoed. In principe kon
voor het huurbedrag gekozen worden voor een annuïtaire (gedurende de looptijd van de
huurovereenkomst gelijkblijvende) of dynamische (jaarlijks stijgende) huurprijs. De
‘instapprijs’ bij een annuïtaire huur was beduidend hoger dan bij een dynamische huur. Na
verloop van jaren geldt het omgekeerde. De voorkeur van onze gemeente (huurder van de
ruimten voor de basisscholen en de jeugdruimte) ging uit naar een annuïtaire huur (omdat dit
op langere termijn voordeliger is), de voorkeur van de GGD (en ook die van de Stichting
Kinderopvang en de Bibliotheek) ging uit naar een dynamische huur. Woongoed hield er
echter aan vast dat voor heel het gebouw dezelfde systematiek zou worden toegepast.
Omdat het per saldo voor onze gemeente voordeliger was, is gekozen voor een annuïtaire
huurprijs voor alle huurders. Om de GGD, de Stichting Bibliotheek Zeeuws-Vlaanderen en de
Stichting Kinderopvang tegemoet te komen in een ongewild hoge aanvangshuur
compenseren we deze organisaties voor de hogere huurlasten als gevolg van die keuze.
Voor 2016 compenseren we een bedrag van € 2.203,00 (het verschil tussen de annuïtaire en
dynamische huurprijs). Dit bedrag loopt jaarlijks af totdat de dynamische huur groter of gelijk
is aan de annuïtaire huur. Vanaf dat moment geldt het omgekeerde en gaat de GGD het
verschil terug betalen aan onze gemeente.
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Begrotingsproduct: 67150100 Jeugdgezondheidszorg en CJG
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Centrum voor Jeugd en Gezin
Extra diensten GGD (voorheen via CJG begroting)
inclusief GGD Zeeland, dienstverlening
• prenatale zorg
• opvoedondersteuning en –cursussen
• deelname aan multidisciplinair overleg
• deelname in ZAT primair onderwijs
Dienstverlening GGD Zeeland voor preventief jeugdbeleid,
onderwijs en volksgezondheid (aanvullende diensten t.o.v.
nieuwe basistakenpakket)
Digitaal CJG
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
292.265
p.m.
p.m.

p.m.

20.000
20.000
272.265

Toelichting
De Jeugdwet, die sinds januari 2015 van kracht is, vormt het belangrijkste wettelijk kader
voor het jeugdbeleid: 100% Jeugd. De opdracht vanuit de Jeugdwet voor de gemeente is:
• preventief jeugdbeleid
• jeugdhulp/jeugdzorg bieden.
De missie voor het nieuwe jeugdbeleid is: ‘Ieder kind in beeld en ieder kind doet mee’.
In de loop van 2015 heeft de gemeente Hulst besloten om uit het samenwerkingsverband
van het Centrum voor Jeugd en Gezin Zeeuws-Vlaanderen te stappen. Dat heeft
consequenties voor onze begroting. Helaas zijn nog niet alle berekeningen gemaakt ten tijde
van het opstellen van deze subsidielijst. Procesmatig hebben wij de volgende planning:
• GGD Zeeland maakt inzichtelijk welke financiële gevolgen er zijn voor de gemeente
Terneuzen en het Centrum voor Jeugd en Gezin.
• Wij zeggen de huidige samenwerkingsovereenkomst op met GGD Zeeland.
• Het deel van het Centrum voor Jeugd en Gezin Terneuzen gaat nauwer samenwerken
met “aan Z”.
• De begroting van het CJG (onderdeel Terneuzen) wordt overgeheveld van GGD Zeeland
naar “aan Z” (voor 1 januari 2016).
• Wij stellen een nieuwe samenwerkingsovereenkomst op met GGD Zeeland.
De bestaande taken en budgetten blijven gehandhaafd, maar zullen vanaf 1 januari 2016
anders worden verdeeld. Hierover zullen we apart adviseren.
Aanvullende diensten GGD Zeeland
GGD Zeeland werkt in 2015 aan de implementatie van het nieuwe basistakenpakket. Een
aantal diensten die wij in 2015 additioneel inkochten, zullen in 2016 als basisdienst door
GGD Zeeland aangeboden worden en een aantal diensten gaan uit het basispakket naar
aanvullende dienstverlening. Naast de dienstverlening CJG hebben wij ook aanvullende
diensten ingekocht bij GGD Zeeland, zoals opvoedondersteuning en deelname aan
zorgadviesteams. Deze zullen wij via GGD Zeeland blijven inkopen. Alleen niet meer via de
begroting van het CJG, omdat deze bij “aan Z” wordt ondergebracht, maar via de nieuwe
samenwerkingsovereenkomst met GGD Zeeland. GGD Zeeland levert uiterlijk in het najaar
van 2015 op welke taken en diensten uit het basispakket geleverd zullen worden en welke
taken wij additioneel en voor welke prijs in kunnen kopen.
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Digitaal CJG
Voor wat betreft het Digitaal CJG gaat het om het beschikbaar stellen van een bedrag van
€ 20.000,00 volgens offerte. De kosten voor het DCJG zijn hoger dan in 2015 vanwege
aanvullende diensten en de splitsing tussen CJG Hulst en Terneuzen.
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Begrotingsproduct: 67240100 Exploitatie begraafplaatsen
Naam organisatie/instelling
ECL 42430
Kerkfabriek O.L. Vrouw Geboorte Overslag (B)
Totaal toe te kennen
Restantbudget

Toe te kennen
subsidie 2016

Budget
302
302
302
0

Toelichting
De parochie Overslag bestaat uit een Belgisch en een Nederlands gedeelte. Er zijn dus
Nederlandse en Belgische kerkgangers. Op het Belgische kerkhof te Overslag worden ook
Nederlandse inwoners begraven, uitgestrooid of in het columbarium bijgeplaatst.
De kosten van onderhoud van de kerk en het kerkhof worden gedragen door de Belgische
gemeente Wachtebeke.
Vanwege de hieraan verbonden cultuurhistorische aspecten heeft het college op 3 april 2007
besloten de subsidiebijdrage van € 318,00 op jaarbasis van de voormalige gemeente Axel te
continueren.
Op het genoemde bedrag is de generieke korting op de subsidies van 5 procent verdeeld
over de jaren 2011 en 2012 toegepast.
Door vaststelling van de ‘Notitie Subsidiegrondslagen 2013 tot en met 2016’ heeft de
gemeenteraad besloten de subsidiëring voor een volgende periode van vier jaar (2013 tot en
met 2016) voort te zetten.
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MEERVOUDIGE SUBSIDIERELATIES

Belangengroep Spui
(61402900) bewonersorganisaties
(65601400) organisatie koningsdag in de kern Spui
(66700300) exploitatie gemeenschapscentrum te Spui
Buurtvereniging Zuidpolder/Zuiderpark
(61402900) bewonersorganisaties
(65601400) organisatie wijkgerichte koningsdagactiviteiten
(66700200) organisatie wijkgerichte activiteiten
Buurtvereniging “Ons Nootje”
(65800100) exploitatie speeltuin
(65601400) organisatie wijkgerichte koningsdagactiviteiten
(66700200) organisatie wijkgerichte activiteiten
(66701000) organisatie speelweek
Buurtvereniging Oudelandse Hoeve/Katspolder
(61402900) bewonersorganisaties
(65601400) organisatie wijkgerichte koningsdagactiviteiten
Wijkvereniging De Oude Vaart
(61402900) bewonersorganisaties
(65601400) organisatie wijkgerichte koningsdagactiviteiten
(66700200) organisatie wijkgerichte activiteiten
Wijkvereniging “De Straete”
(61402900) bewonersorganisaties
(65601400) organisatie koningsdag/intocht Sinterklaas
Hengelaarsvereniging ONI
(65300100) jeugdsportsubsidie
(66701000) organisatie speelweek
Voetbalvereniging “Philippine”
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65601400) organisatie koningsdag kern Philippine
Voetbalvereniging FC Axel
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65300100) subsidie G-voetbal
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen

551
607
2.307
3.465
754
570
300
1.624
3.230
570
300
1.456
5.556
1.041
570
1.611
647
570
300
1.517
525
745
1.270
575
95
670
580
3.266
1.060
4.906
1.012
702
5.444
7.158
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Voetbalvereniging Biervliet
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Voetbalvereniging HSV Hoek
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65310100) aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
(65310100) bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging Koewacht
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Voetbalvereniging RIA
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65310100) onderhoudsbijdrage sportvelden
Voetbalvereniging Sluiskil
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Voetbalvereniging Spui
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Voetbalvereniging Terneuzen
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65310100) aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
(65310100) bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging Terneuzense Boys
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65300100) subsidie G-voetbal
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65310100) aanvullende onderhoudsbijdrage sportvelden
(65310100) bijdrage i.v.m. herrekening afkoopsom
Voetbalvereniging Zaamslag
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Volleybalvereniging Scheldesport
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65300100) subsidie G-volleybal

466
3.266
3.732
546
4.356
7.196
1.795
13.893
513
3.266
3.779
356
3.266
31.825
35.447
333
3.266
3.599
238
3.266
3.504
1.520
4.356
7.196
2.475
15.547
1.183
594
5.444
9.594
1.505
18.320
613
3.266
3.879
620
1.188
1.808
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Atletiekvereniging Scheldesport
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65300100) G-atletiek
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
(65310100) vergoeding huur
Korfbalvereniging Luctor
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Korfbalvereniging Zaamslag
(65300100) jeugsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Mixed Hockeyclub Olympia
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Sport- en Ontspanningsvereniging Corn Boys
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65310100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging Axel
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisclub Animo
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging Biervliet
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging “Drive”
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging “de Eikenhof”
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging Hoek
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen

309
1.026
3.266
1.970
6.571
1.024
3.266
4.290
535
2.178
2.713
1.064
3.266
4.330
342
3.266
3.608
209
1.494
1.703
618
1.494
2.112
133
1.494
1.627
228
1.494
1.722
147
1.494
1.641
48
1.494
1.542
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Tennisvereniging “Philten”
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging Sluiskil
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Tennisvereniging Zaamslag
(65300100) jeugdsportsubsidie
(65301100) onderhoudsbijdrage kleedlokalen
Stichting Cultuur en Ontspanning De Vlaschaard
(65400400) organisatie culturele evenementen
(65601400) organisatie intocht Sinterklaas kern Koewacht
Stichting Beheer Welzijnsaccommodaties Axel
(66700300) exploitatie accommodatie
(65400400) organisatie culturele evenementen
Stichting Gemeenschapshuis Zuiddorpe
(66700300) exploitatie accommodatie
(65400400) organisatie culturele evenementen
Heemkundige Vereniging Terneuzen
(65410400) cultureel erfgoed
(65601400) organisatie dodenherdenking kern Terneuzen
Stichting Jeugdraad Zuiddorpe
(66701000) organisatie jeugdactiviteiten
(65601400) organisatie intocht Sinterklaas kern Zuiddorpe
Stichting Jeugdactiviteiten Zaamslag
(66701000) organisatie jeugdactiviteiten/speelweek
(65601400) organisatie intocht Sinterklaas kern Zaamslag
Stichting Culturele Activiteiten De Kameleon
(66701000) jeugdcentrum Meetpoint
(66701000) organisatie speelweek
(66701000) subsidie huisvestingskosten
(65601400) organisatie buurtgerichte koningsdagactiviteiten
Stichting Speeltuin Oranjekwartier
(65800100) exploitatie speeltuin
(65601400) organisatie wijkgerichte koningsdagactiviteiten

185
1.494
1.679
147
1.494
1.641
86
1.494
1.580
2.660
211
2.871
115.545
4.750
120.295
3.405
1.330
4.735
285
903
1.188
2.382
129
2.511
9.017
224
9.241
4.750
1.383
12.500
570
19.203
13.020
570
13.590
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Harmonie De Vereenigde Vrienden
(65400100) kunstbevordering
(65601400) organisatie dodenherdenking kern Sas van Gent
Stichting Jongerenplasa Sas van Gent
(66701000) organisatie jeugdactiviteiten
(65400400) culturele evenementen
(65601400) organisatie intocht Sinterklaas kern Philippine
Stichting Behoud Monumenten Biervliet
(65410400) cultureel erfgoed
(65601400) organisatie bevrijdingsdag kern Biervliet

5.271
903
6.174
6.765
1.425
186
8.376
285
163
448

“aan Z”/uitvoeringsorganisatie voor maatschappelijke ondersteuning
(66700100) budgetsubsidie
2.554.845
(66710200) familienetwerkberaden en gezinscoaching
44.000
(66500300) VVE-team
p.m.
2.598.845
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