Subsidieprogramma
2019

INH

Inhoudsopgave
Inleiding ............................................................................................................................................ 4
Subsidieplafonds 2019 .................................................................................................................... 4
Toetsing en toekenning van de aanvragen .................................................................................. 6

Jeugd- en Jongerenwerk ..................................................................................................... 8
Peuterspeelwerk ............................................................................................................................... 8
Onderwijsbegeleiding ..................................................................................................................... 10
Jongerenwerk en jongerencentra................................................................................................. 11
Jeugdactiviteiten t/m 12 jaar ......................................................................................................... 12
Jongerenactiviteiten t/m 25 jaar ................................................................................................... 14
Jeugdgebouw en jongerencentrum ............................................................................................. 16

Ouderenwerk .............................................................................................................................. 18
Ouderenwerk en maaltijdvoorziening .......................................................................................... 18
Brede ouderenactiviteiten.............................................................................................................. 19

Kunst en Cultuur ...................................................................................................................... 21
Bibliotheekwerk ............................................................................................................................... 21
Cultuurhistorie ................................................................................................................................. 23
Muziekonderwijs ............................................................................................................................. 27
Theater ............................................................................................................................................. 28
Kunsteducatie.................................................................................................................................. 29
Ballet ................................................................................................................................................. 30
Cultuurverenigingen ....................................................................................................................... 31
Kunst- en cultuurprojecten ............................................................................................................ 33

Sport, recreatie en toerisme ............................................................................................ 34
Zwembaden ..................................................................................................................................... 34
Breedtesport .................................................................................................................................... 36
Algemene sportactiviteiten ............................................................................................................ 37

Leefbaarheid ............................................................................................................................... 41
Dorpshuizen .................................................................................................................................... 41
Nationale feestdagen ..................................................................................................................... 43
Dorpsraden ...................................................................................................................................... 44
Lokale media ................................................................................................................................... 46

Subsidieprogramma 2018

Bevordering van toerisme ............................................................................................................. 39

2

Natuur, milieu en dieren................................................................................................................. 47
Kernenfonds .................................................................................................................................... 48

Maatschappelijke voorzieningen en zorg.............................................................. 49
Openbare geestelijke gezondheidszorg ...................................................................................... 49
Voor- en Vroegschoolse Educatie ............................................................................................... 51
Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg.......................................................................... 52
Slachtofferhulp ................................................................................................................................ 58
Antidiscriminatie .............................................................................................................................. 59
Specifieke maatschappelijke activiteiten ..................................................................................... 60

Investeringsregeling Accomodaties ......................................................................... 61

Subsidieprogramma 2018

Investeringsregeling Accomodaties ............................................................................................. 61

3

Inleiding
Nadat de gemeenteraad de subsidieplafonds voor 2019 heeft vastgesteld, besluit het college
tot de verstrekking van de subsidies zoals vastgelegd in het subsidieprogramma 2019.

INL

Het subsidieprogramma 2019 bevat onder andere:
 een overzicht van de beleidsvoornemens en doelen;
 de activiteiten die in dat jaar voor subsidie in aanmerking komen;
 het maximaal ter beschikking gestelde budget per organisatie;
 het gewenste effect van de activiteiten op grond van meetbare prestaties.

Subsidieplafonds 2019
De raad heeft de subsidieplafonds voor het jaar 2019 op 8 november 2018 vastgesteld. De
raad heeft daarmee het maximale budget bepaald dat aan subsidie kan worden toegekend
per deelterrein in het begrotingsjaar 2019.
Deelterrein

Bedrag 2019

Jeugd- en Jongerenwerk
Ouderenwerk
Kunst en Cultuur
Sport, Recreatie en Toerisme
Leefbaarheid
Maatschappelijke Voorzieningen
Investeringsregeling Accomodaties

€ 530.154
€ 141.515
€ 1.281.742
€ 811.122
€ 745.169
€ 182.286
€ 52.081

Totaal

€ 3.744.069

1. Deelterrein Jeugd- en Jongerenwerk
Onderdeel Onderwijsbegeleiding
We verhogen dit plafond door het toevoegen van de uitgaven voor onderwijsbegeleiding
met € 95.000,-. Het gaat hier om een budgettair neutrale wijziging. Dit bedrag werd
eerder via een andere plek in de begroting geboekt, maar wordt voortaan vanuit het
subsidieprogramma verstrekt.
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Wijze van verdeling subsidieplafonds
De subsidieplafonds 2019 zijn bepaald door de subsidieplafonds 2018 als basis te nemen
en hierop een indexering van 1,82% toe te passen (conform de uitgangspunten van de
Kaderbrief 2019, Z-18-027496, DOC-18-072788). De raad heeft het subsidieplafond verhoogd
met € 80.000,- voor de uitvoering van de cultuurnota. Naast de indexering zijn er verder nog
een aantal budgettair neutrale wijzigingen. Met andere woorden: het subsidieplafond wordt
verlaagd omdat een aantal uitgaven voortaan via een andere plaats in de begroting worden
geboekt (niet meer als subsidie). Andersom kan ook: het subsidieplafond wordt verhoogd
door uitgaven die voortaan via subsidie plaatsvinden. Dit leidt tot de volgende wijzigingen:
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2. Deelterrein Ouderenwerk
Onderdeel Bredere Ouderenactiviteiten
De activiteiten rondom eenzaamheidspreventie worden uitgevoerd door de ouderenwerkers. Vanaf 2019 wordt dit door de wijkteams opgepakt. Het subsidiebedrag van
€ 1.553,- aan MEE & de Wering vervalt hiermee.
3. Deelterrein Kunst en Cultuur
Onderdeel Bibliotheekwerk
We verlagen dit plafond met € 25.000,-. Hiermee geven we uitvoering aan de opgelegde
bezuinigingstaakstelling aan de bibliotheek.
Onderdeel Cultuurhistorie
We voegen een budget van € 50.000,- toe aan het onderdeel Cultuurhistorie. Dit bedrag
maakt deel uit van de budgetten voor uitvoering van de cultuurnota (2019-2022) en
besteden we door middel van subsidies (amendement Z-17-011093/DOC-18-086324).
Onderdeel Muziekonderwijs
We voegen een budget van € 67.663,- toe aan het onderdeel Muziekonderwijs. Dit bedrag
maakt deel uit van de budgetten voor uitvoering van de Cultuurnota (2019-2022) en
besteden we door middel van subsidies (motie IVR-16-04634).
Onderdeel Cultuurverenigingen
Wij verbreden het voormalige onderdeel ‘Fanfare’ naar ‘Cultuurverenigingen’ en voegen hier
€ 10.000,- aan toe. Dit bedrag maakt deel uit van de budgetten voor uitvoering van de
cultuurnota (2019-2022) en besteden we door middel van subsidies
(amendement Z-17-011093/DOC-18-086324).
Onderdeel Kunst- en cultuurprojecten
We voegen een budget van € 20.000,- toe aan het onderdeel Kunst- en cultuurprojecten. Dit
bedrag maakt deel uit van de budgetten voor uitvoering van de cultuurnota (2019-2022) en
besteden we door middel van subsidies (amendement Z-17-011093/DOC-18-086324).

5. Deelterrein Leefbaarheid
Onderdeel Dorpshuizen
De subsidie aan Sociaal Cultureel Centrum De Schoof wordt verlaagd met € 6.000,- ten
opzichte van 2018. Dit vanwege de vernieuwde opzet van het ouderen- en jongerenwerk
binnen De Schoof. Deze bezuinigingsambitie volgt uit het collegebesluit van 25 juni 2018,
(Z-17-002248 / DOC-18-076565).

Subsidieprogramma 2018

4. Deelterrein Sport, Recreatie en Toerisme
Onderdeel Zwembaden
Het college is voornemens de subsidie aan het Zuiderzeebad af te bouwen. Dit in verband
met de hogere subsidiebehoefte van zwembad De Zeehoek. Verwezen wordt naar de
aanvraag voor nieuw beleid van De Zeehoek. Het (beleids)uitgangspunt dat aan deze afbouw
ten grondslag ligt, is dat de gemeente er in de toekomst voor kiest om voortaan één
openbaar toegankelijk overdekt zwembad met subsidie te faciliteren. De subsidie aan het
Zuiderzeebad wordt in drie jaar afgebouwd, met € 15.000,- per jaar.
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Onderdeel Activiteiten- en Kernenbudget
We verlagen dit plafond met € 30.000,-. Deze verlaging is onderdeel van de aanvragen voor
nieuw beleid.
Onderdeel Natuur, Milieu en dieren
We verhogen dit plafond met € 20.000,-. Deze verhoging is onderdeel van de aanvragen voor
nieuw beleid (Kinderboerderijen).
6. Deelterrein Maatschappelijke Voorzieningen en Zorg
Geen bijzonderheden.
7. Deelterrein Duurzaamheidsregeling Accommodaties
Geen bijzonderheden.
Investeringsregeling Accommodaties / duurzaamheidsregeling
Met ingang van 2018 is de nieuwe subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen bij
sport- en welzijnsaccommodaties operationeel. De subsidies worden vanuit het budget van
de oude investeringsregeling verstrekt.

Toetsing en toekenning van de aanvragen
Algemeen beleid en budgetten
De gemeenteraad heeft op 26 april 2018 een nieuwe Algemene Subsidieverordening
gemeente Medemblik (ASV) vastgesteld. De Algemene Subsidieverordening Gemeente
Medemblik 2011 is gelijktijdig ingetrokken. De subsidieaanvragen zijn aan de ASV en de
nadere regels Jeugdsport, Kernraden en subsidie Voorschoolse voorzieningen getoetst.
Niet ingediende, afwijkende en incidentele aanvragen
Niet ingediende aanvragen
Organisaties die geen aanvraag hebben ingediend ontvangen geen subsidie. Hiervoor is geen
juridische grondslag.

Hogere aanvragen
Bij de toekenningen van de subsidies zijn de beschikbare budgetten leidend geweest.
Door de indexering is er enige budgettaire ruimte om meer subsidie toe te kennen.
Als een organisatie meer subsidie vraagt dan beschikbaar is, is het hogere deel van de
aanvraag binnen de grenzen van de toegestane indexering toegekend. Als de hogere
aanvraag gebaseerd is op wettelijke verplichtingen of eerder vastgestelde normen is de
aanvraag volledig gehonoreerd.

Subsidieprogramma 2018

Te laat of onvolledig ingediende aanvragen
Een aantal organisaties heeft niet tijdig een aanvraag ingediend. Daarnaast heeft een aantal
organisaties niet alle gevraagde stukken ingediend. Na rappel zijn deze aanvragen en
stukken wel ontvangen. Deze aanvragen zijn uiteindelijk wel gehonoreerd.
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Afgewezen subsidie-aanvragen
Nieuwe aanvragen die niet zijn opgenomen in dit subsidieprogramma zijn afgewezen of
waar mogelijk doorgezet naar het Activiteiten- en Kernenbudget (AKB). Daar kunnen ook
nog aanvragen gedurende het jaar in behandeling worden genomen.
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Incidentele subsidie-aanvragen - Activiteiten- en Kernenbudget (AKB)
Met een bijdrage uit het AKB investeren we in projecten die de leefbaarheid van de kern(en)
bevorderen. Het AKB ondersteunt initiatieven uit de samenleving. Met een AKB wordt meer
aansluiting gezocht bij lokale initiatieven. Samenwerking en cofinanciering spelen daarin een
belangrijke rol. Door de toekenning van een AKB willen we de ‘eigen kracht’ van onze
inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vergroten.
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Jeugd- en Jongerenwerk

289.899

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

een voorschoolse voorziening is een belangrijke
maatschappelijke voorziening waarin het ‘meedoen’,
‘ontwikkelen’ en ‘spelenderwijs leren’ van peuters centraal staat.
De voorscholen bieden een stimulerende speel/leeromgeving.
Hier wordt de spraak/taal en sociale, cognitieve en motorische
vaardigheid ontwikkeld en gestimuleerd. Peuters krijgen een
goede basis waardoor zij voldoende zijn toegerust om aansluiting
te vinden bij de vervolgvoorziening, het basisonderwijs.

Te leveren prestaties
(hoe)

aan kinderen in de gemeente Medemblik in de leeftijd van 2 - 4
jaar een voorschoolse voorziening bieden voor 2 dagdelen per
week, gedurende 40 weken per jaar.

Prestatie-indicatoren
(wat)

de prestatie-indicatoren zijn opgenomen in de Nadere Regels
Subsidie Voorschoolse Voorzieningen.

Toelichting

De Nadere Regels Subsidie Voorschoolse Voorzieningen 1 januari
2016 zijn van kracht met een aanvullende beleidsregel art. 7 lid 3
exclusieve peutervoorziening voor de kleine woonkernen in
Medemblik. Door de harmonisatie van het peuterspeelzaalwerk
en kinderopvang gelden dezelfde kwaliteitseisen voor beide
voorzieningen. Iedere peuter in de gemeente Medemblik kan
gebruik maken van een voorschoolse voorziening. Ouders
kunnen kiezen welke voorziening het best bij de behoefte van
het kind past en ervoor zorgt dat werk en zorg te combineren
zijn. Wanneer ouders geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, subsidieert de gemeente de peuterplek op de
voorschoolse voorziening. Bij de subsidieverlening wordt
uitgegaan van € 7,16 per uur. Bij de toeslag exclusieve
peutervoorziening is het uitgangspunt € 1,29 per uur.

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
163.914
13.747
42.848
25.271
14.602
10.310
19.207

J&J

Peuterspeelwerk
Kindercentra Berend Botje Medemblik
Kindercentrum Berend Botje Midwoud
St. Peuterspeelzaken Medemblik (Speelkasteel)
Smallsteps
Kappio
Kinderopvang 't Herdertje - Sint Lidwina
Budgettaire ruimte
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J&J

Er wordt verleend op basis van gemiddeld gebruik en een
gemiddelde eigen (inkomensafhankelijke) ouderbijdrage. Per
kwartaal achteraf wordt het werkelijk gebruik berekend. Dit kan
een terugvordering of een nabetaling met zich meebrengen. De
bedragen zijn exclusief de subsidie voor het programma Voor en
Vroegschoolse. Dit wordt bekostigd uit het Rijksbudget voor
Onderwijsachterstandenbeleid.
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Onderwijsbegeleiding
St. Openbaar Onderwijs Present
Kopwerk Onderwijs
Stichting Allure
SKO West-Friesland

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

leerlingen in het primair onderwijs kunnen zich in een veilige
omgeving ontwikkelen. Ontwikkelingsachterstanden en
zorgvraagstukken worden tijdig gesignaleerd en zodanig
opgepakt dat leerlingen aansluiting vinden bij
vervolgvoorzieningen, zoals het voortgezet onderwijs.

Te leveren prestaties
(hoe)

schoolbesturen zorgen voor een breed, toegankelijk aanbod aan
onderwijsbegeleiding op iedere basisschool in de gemeente.

Prestatie-indicatoren
(wat)

bieden van activiteiten op het gebied van:
- inzet van orthopedagogen in de ondersteuningsteams;
- bekostiging van onderzoek gericht op het voorkomen van
schooluitval en de doorgang van primair onderwijs naar
voortgezet onderwijs;
- deskundigheidsbevordering gericht op de zorgprofielen van
de school.

Toelichting

Schoolbegeleiding is elke activiteit die op verzoek van een
schoolbestuur bijdraagt tot optimalisering van het functioneren
van het onderwijs en de organisatie van het onderwijs.
De subsidie betreft een bedrag van € 25,- per leerling. De
subsidie wordt verleend op basis van het aantal op 1 oktober bij
DUO in Medemblik ingeschreven leerlingen per schoolbestuur.
Schoolbesturen verantwoorden de subsidie door middel van een
inhoudelijk verslag.

J&J

92.250

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
4.075
15.500
22.950
49.725

1
0

Jongerenwerk en jongerencentra
MEE & De Wering sportbuurtcoach

Subsidie 2019
15.781

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

een gezonde leefstijl van jeugd en jongeren en de leefbaarheid
en vitaliteit van de gemeente.

Te leveren prestaties
(hoe)

- de jongerenwerkers organiseren met en voor jeugd en
jongeren sportactiviteiten;
- bij de activiteiten worden zoveel als mogelijk
sportverenigingen of andere lokale sportaanbieders
betrokken.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- 2 activiteiten (eventueel meivakantie en herfstvakantie);
- 4 sportactiviteiten in samenwerking met jongeren opgezet
(activiteitenweek niet meegerekend).

Toelichting

Bij de toekenning is een andere (lagere) indexatiefactor gebruikt
dan door de aanvrager gehanteerd. Hierdoor is de toekenning
lager dan de aanvraag.

J&J

15.781

Subsidieprogramma 2018

Totaal

1
1

Subsidie 2019
2.046
5.270
3.493
1.083
2.109
3.000
2.139
1.138
2.109
1.839

Totaal

J&J

Jeugdactiviteiten t/m 12 jaar
SKJ-hobbyclub
SJAL (Stichting Jeugdwerk Abbekerk-Lambertschaag)
SJOK (Jeugdgroep Opperdoes)
Kidsclub (JB Zwaagdijk West)
Speeltuinvereniging Neshof
Gabberweek St. Jeugd en Jongerenwerk
Kinder Spel & Bouw Abbekerk
Huttendorp Sijbelbroek
Huttendorp Andijk
WAFweek en WAFdag

24.226

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

jeugd participeert in sociale, creatieve en bewegingsactiviteiten.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een passend aanbod van sociale, creatieve en
bewegingsactiviteiten;
- een aanbod van samen spelen en samen bewegen voor de
jeugd;
- een specifiek aanbod van activiteiten voor de diverse leeftijdscategorieën;
- activiteiten voor het bevorderen van de eigen kracht/eigen
verantwoordelijkheid.

Prestatie-indicatoren
(wat)

SKJ-hobbyclub
minimaal 30 knutselavonden in 2019.

SJOK
organiseren sinterklaasintocht 2019.
JB Zwaagdijk West Kidsclub
minimaal 8 sportieve en/of educatieve activiteiten.
Speeltuinvereniging Neshof
- aantal bezoekers aan de speeltuinvereniging;
- tevredenheid over de kwaliteit en kwantiteit van de
speelwerktuigen.

Subsidieprogramma 2018

SJAL
- minimaal 25 knutselactiviteiten;
- minimaal 4 overige activiteiten (gabberweek, discoavond,
koningsdag);
- minimaal 5 workshops voor jongeren van 11 tot en met 14
jaar.

1
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Gabberweek
4 dagen sociale/sportieve en educatieve activiteiten voor
minimaal 100 kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar uit
de gemeente Medemblik.
Kinder Spel & Bouw Abbekerk
1 huttendorp voor minimaal 200 kinderen.
Huttendorp Sijbekarspel-Benningbroek
1 huttendorp voor minimaal 90 kinderen.
St. Jeugd- en Jongerenwerk Opmeer (Huttendorp Andijk)
1 huttendorp voor minimaal 200 kinderen.
WAF weekend
3 dagen sociale, sportieve en educatieve activiteiten voor
minimaal 80 kinderen.
WAF dag
1 dag survival voor minimaal 35 kinderen.
De subsidie voor SJAL is inclusief € 3.023,- voor huur.
De subsidie voor SJOK is inclusief 2.194,- voor huur.
De subsidie voor de Gabberweek wordt vanaf 1 januari 2018
in drie jaar afgebouwd naar € 1.000,- in 2020.
Speeltuinvereniging Neshof heeft een hoger bedrag
aangevraagd. Dit is om budgettaire redenen afgewezen.
Huttendorp Andijk heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is
om budgettaire redenen afgewezen.
WAF-week en WAF-dag heeft een hoger bedrag aangevraagd.
Dit is om budgettaire redenen afgewezen.
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Toelichting

1
3

Totaal

Subsidie 2019
6.419
4.216
5.333
5.093
1.054
843
1.083
975
300
1.559

J&J

Jongerenactiviteiten t/m 25 jaar
Stichting Down Under 42
MEHO
SKJ Scouting Titus Brandsma
JONK
Scouting Pius X
Stichting Forever Young Pius X / Jong Nederland Pius X
Jongerenkontaktgroep Nibbixwoud
JB Zwaagdijk West (jongerenact.)
JP Provider Zwaagdijk-Oost
De Bunker jr.

26.875

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

jongeren in de gemeente Medemblik groeien bewust, veilig en
vrij op.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een passend aanbod van sociale, creatieve en bewegingsactiviteiten;
- een aanbod van activiteiten om samen te werken met andere
jongeren;
- een specifiek aanbod van activiteiten voor de diverse leeftijdscategorieën.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- aantal bezoekers/deelnemers en gebruikers aan activiteiten;
- tevredenheid over het activiteitenaanbod.

Jongerencentrum Meho
- minimaal 2 avonden per week openstelling;
- aantal bezoekers in het jongerencentrum;
- aantal creatieve/educatieve en themagerichte activiteiten;
- tevredenheid over de bereikbaarheid/openstelling van het
jongerencentrum door gebruikers;
- tevredenheid over de kwaliteit en de kwantiteit van het
jongerencentrum.
SKJ Scouting Titus Brandsma
minimaal 4 activiteiten.
JONK
- een passend aanbod van attributen voor sociale-, creatieve en
bewegingsactiviteiten;
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Stichting Down Under 42
minimaal 10 activiteiten.
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- een passend aanbod van attributen om samen te werken met
andere jongeren;
- een specifiek aanbod van attributen voor de diverse leeftijdscategorieën.

J&J
J&J

SKJ Scouting Pius X
- minimaal 8 thema-avonden gericht op sport en/of educatie;
- 1 weekend kampeerwedstrijd in Noord-Holland;
- minimaal 2 kampeerweekenden per jaar.
Forever Young Pius X
minimaal 200 groepsdraaien met diverse activiteiten.
Jongerenkontaktgroep Nibbixwoud
minimaal 4 activiteiten.
JB Zwaagdijk West
- mimimaal 10 thema-avonden;
- aantal bezoekers in het jongerencentrum (mag alcohol
geschonken worden).
JP Provider Zwaagdijk-Oost
minimaal 5 thema-avonden voor schoolverlaters in de leeftijd
van 13-16 jaar.
De Bunker junior
minimaal 9 activiteiten.
De subsidie voor MEHO is inclusief € 1.362,- voor huur.
MEHO heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is om
budgettaire redenen afgewezen.
De subsidie voor SKJ Scouting Titus Brandsma is inclusief
€ 2.102,- voor huur.
De subsidie voor JONK is inclusief € 2.207 voor huur van het
dorpshuis en € 840,- voor huur van de brandweerkazerne.
De subsidie voor de Bunker junior is inclusief € 729,- voor huur.
Forever Young Pius X heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is
om budgettaire redenen afgewezen.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

1
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Jeugdgebouw en jongerencentrum
Stichting Beheer Jeugdgebouw Wognum
Jomegini
Jongerencentrum Everland
Jongerencentrum De Bunker / On-Y-Va
Jongerencentrum Missing
Jongerencentrum Andijk (JC Future)
G-Soos The Future

Subsidie 2019
1.755
1.883
10.187
28.089
18.117
15.529
3.000
78.560

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

het beheren van een jeugdgebouw cq. een jongerencentrum.
Een jongerencentrum is binnen de samenleving dé
ontmoetingsplek voor jongeren.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een vraaggericht aanbod aan activiteiten;
- het beschikbaar stellen van ruimten/podia voor onder meer
ontmoeting, ontspanning en activiteiten.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- aantal bezoekers en deelnemers aan activiteiten;
- tevredenheid jeugd over kwaliteit en kwantiteit van het
activiteitenaanbod.

J&J

Totaal

Stichting Beheer Jeugdgebouw Wognum
beheer jongerencentrum Everland.
Jomegini
minimaal 6 activiteiten per week.
Jongerencentrum Everland
minimaal 2 avonden openstelling per week.

Jongerencentrum Missing
minimaal 5 avonden openstelling per week.
Jongerencentrum Andijk
minimaal 2 avonden openstelling per week.
G-Soos The Future
Minimaal 1 avond openstelling per week.

Subsidieprogramma 2018

Jongerencentrum De Bunker
minimaal 4 avonden openstelling per week.

1
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De subsidie voor On-Y-Va/De Bunker is inclusief € 12.548, voor huur.

-

Jomegini heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is om
budgettaire redenen afgewezen

-

De aanvragen voor het deelgebied ‘jeugdgebouw en
jongerencentrum’ zijn niet geindexeerd. De G-Soos
The Future is toegevoegd aan dit deelgebied en ontvangt een
deel van het beschikbare budget. De G-Soos heeft als
zelfstandig jongerencentrum een subsidieaanvraag ingediend
Deze is toegekend.

J&J

-
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Toelichting

1
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Ouderenwerk
Ouderenwerk en maaltijdvoorziening
MEE & Wering Ouderenwerk - Wonenplus

115.352

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- verbetering van participatie van kwetsbare inwoners (met
accent op ouderen en inwoners met een beperking);
- genoemde doelgroep is in staat zo lang mogelijk zelfstandig te
blijven wonen op een prettige wijze;
- participatie aan de samenleving is bevorderd met de nadruk
op het behouden van eigen regie;
- lokale samenwerking is verbeterd, uitgebreid;
- bestaande activiteiten ondersteund en nieuwe activiteiten
i.s.m. lokale organisatie geïnitieerd;
- informele hulp en dienstverlening versterkt.

Te leveren prestaties
(hoe)

- praktische hulpverlening in de eigen leef- en woonomgeving
ter bevordering van eigen kracht en samenredzaamheid;
- signalering, verwijzing, consult, informatie en advies;
- preventieve en vriendschappelijke huisbezoeken;
- werving, ondersteuning en begeleiding vrijwilligers;
- exploitatie van servicepunten in Wervershoof, Andijk,
Medemblik Stad, Abbekerk en Wognum.

Prestatie-indicatoren
(wat)

-

Toelichting

Het aantal abonnees en vrijwilligers is het afgelopen jaar
gedaald. Op korte termijn vindt er met MEE & de Wering overleg
plaats over de te leveren prestaties voor 2019, aan de hand van
het activiteitenplan over 2018.

OW

Totaal

Subsidie 2019
115.352

Subsidieprogramma 2018

aantoonbare groei in abonnees ten opzichte van 2018;
groei in aantal vrijwilligers ten opzichte van 2018;
toename in inzet van diensten (in overleg);
aantoonbare inzet van WonenPlus in zorgsituaties waar
professionele en informele hulp samenwerkt.
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Subsidie 2019
7.020
2.200
585
1.660
632
1.160
2.635
611
2.282
1.054
3.689
2.635
-

Totaal

26.163

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

participatie van kwetsbare burgers met het accent op ouderen
en mensen met een beperking.

Te leveren prestaties
(hoe)

-

organiseren van activiteiten gericht op
eenzaamheidspreventie, bewegen en ontspanning;
organiseren van informatiebijeenkomsten.

De Actieve Senioren
coördineert minimaal 22 ouderenactiviteiten in de kern
Medemblik in samenwerking met de ouderenbonden.
Stichting Warme Maaltijden Medemblik
verzorgt 5 dagen per week de warme maaltijdvoorziening voor
ouderen en hulpbehoevenden in Valbrug te Medemblik.
Wijksteunpunt Hauwert
organiseert minimaal 4 verschillende ouderenactiviteiten per
jaar.
SOM (Samenwerkende Ouderen Medemblik)
- minimaal 9 activiteiten in de zomerperiode;
- coördineert minimaal 20 ontmoetingsactiviteiten voor
ouderen in Onderdijk en Zwaagdijk-Oost.
Wijksteunpunt Abbekerk (sociaal eetcafé)
maandelijks sociaal eetcafé voor mantelzorgers en eenzamen.

Subsidieprogramma 2018

Prestatie-indicatoren
(wat)

OW

Brede ouderenactiviteiten
De Actieve Senioren
Warme Maaltijdvoorziening Medemblik (Open tafel)
Wijksteunpunt Hauwert
SOM (Samenwerkende Ouderen Medemblik), Koggenlandhuis
SOM (Samenwerkende Ouderen Medemblik), Welz.Zwaagdijk-Oost
SOM (Samenwerkende Ouderen Medemblik), inloop Onderdijk
SOM (Samenwerkende Ouderen Medemblik), zomeractiviteiten
Wijksteunpunt Abbekerk (sociaal eetcafé)
PCOB Andijk
KBO Andijk
KBO Wervershoof/Onderdijk/Zwaagdijk
Woonschakel bijdrage Koggenlandhuis
Wering - eenzaamheidspreventie

1
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PCOB Andijk
minimaal 10 activiteiten.
KBO Andijk
minimaal 10 activiteiten.
KBO Wervershoof/Onderdijk en Zwaagdijk
per kern minimaal 10 activiteiten.
Van de Woonschakel ontvangen we jaarlijks een factuur voor een
bijdrage voor Koggenlandhuis, voor de bekostiging van de
ontmoetingsruimte.
OW

De subsidie voor MEE & de Wering voor eenzaamheidspreventie
komt te vervallen. Deze activiteit wordt in 2019 vanuit de
wijkteams opgepakt.
Wijksteunpunt Hauwert, SOM-Koggenlandhuis en KBO
Wervershoof/Onderdijk/Zwaagdijk hebben een hoger bedrag
aangevraagd. Dit is om budgettaire redenen afgewezen.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

2
0

Kunst en Cultuur
Bibliotheekwerk
Stichting bibliotheken

Subsidie 2019
589.379
589.379

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

De dienstverlening van de Stichting Westfriese Bibliotheken richt
zich op:
a) jeugd en onderwijs;
b) participatie en zelfredzaamheid;
c) persoonlijke ontwikkeling;
d) verandering en verbreding van de klassieke bibliotheek en
e) bevordering culturele infrastructuur.
K&C

Totaal

De functies zijn verder uitgewerkt in het Convenant
bibliotheekwerk 2018-2019 (IO-17-33549).
Te leveren prestaties
(hoe)

Prestaties benoemen we in het document ‘Prestatieafspraken
2018-2019’.

Prestatie-indicatoren
(wat)

In de prestatieafspraken staan de te bereiken resultaten en de
wijze waarop de bibliotheek daar uitvoering aan geeft/op kan
worden afgerekend.

Kern
1. Abbekerk
2. Andijk

3. Benningbroek
4. Hauwert
5. Medemblik

Bibliotheekvoorziening
Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
de Plaats.
Bibliotheek voor de jeugd en een afhaalen inleverpunt voor alle doelgroepen in
Dorpshuis Andijk.
Bibliotheek voor de jeugd in de Geert
Holle school.
Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
de Vijzel.
Bibliotheek voor het gezin. Vestiging is
20 uur per week open en ingericht voor
alle leeftijden en doelgroepen.

Subsidieprogramma 2018

De Stichting Westfriese Bibliotheken realiseert een evenredige
spreiding van haar dienstverlening over de kernen in de
gemeente Medemblik. Dit doet de stichting door in ieder geval
uitvoering te geven aan de onderstaande activiteiten in de
genoemde kernen:

2
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6. Midwoud
7. Nibbixwoud
8. Onderdijk
9. Twisk
10. Wervershoof

11. Wognum

Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
de Koet.
Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
St. Nicolaas.
Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
Gerardus Majella.
Bibliotheek voor de jeugd in basisschool
Klaverwoid.
Bibliotheek voor het gezin. Vestiging is
20 uur in de week open en ingericht voor
alle leeftijden en doelgroepen.
Bibliotheek voor de jeugd en afhaal- en
inleverpunt voor alle doelgroepen.

De bibliotheek zet haar transformatie naar zichtbaarheid,
cultureel ondernemerschap en vraaggericht werken voort in
2019.
De bibliotheek heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit wordt
afgewezen vanwege de resterende bezuinigingstaakstelling van
€ 25.000,-.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

K&C

De bibliotheek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van een
kunst-, media- en muziekeducatief programma, geschikt voor en
afgestemd op de vraag van de 23 basisscholen en voortgezet
onderwijs de Dijk, in samenwerking met De Vuurvogel,
Muziekschool Oostelijk West-Friesland en de Blauwe Schuit
(Cultuureducatie met Kwaliteit).

2
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Cultuurhistorie
Museum Stoomtram Hoorn-Medemblik

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- inwoners van Medemblik kennen de belangrijke ijkpunten van
de lokale en regionale geschiedenis;
- het lokaal, regionaal en (inter)nationaal cultuurtoerisme
wordt bevorderd;
- er ontstaat een bewustwording van een gezamenlijk gedeeld
verleden onder jeugd en volwassenen;
- inwoners en toeristen participeren in cultuurhistorische
activiteiten;
- een efficiënte en effectieve samenwerking tussen musea,
historische verenigingen en ondernemers om het cultureeltoeristisch klimaat zoveel mogelijk te stimuleren.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een regulier publieksaanbod op basis van de dienstregeling;
- uitbreiding van de dienstregeling met korte ritten;
- ontwikkeling van een thematisch museumpark over de
geschiedenis van de stoomtram in Nederland op het terrein
van de Museumstoomtram in Hoorn;
- een publieksaanbod van speciale arrangementen buiten de
reguliere dienstregeling om;
- inspanningen gericht op de verbetering van het culturele en
toeristisch klimaat in Hoon en Medemblik;
- een educatief programma voor scholen en bezoekers, in
samenwerking met de onderwijsinstellingen en de
organisaties op het gebied van erfgoed, cultuur en recreatie;
- beheer en onderhoud van de collectie;
- beheer en onderhoud van de huisvesting en de
lokaalspoorweg Hoorn-Medemblik;
- uitbreiding van de reeds bestaande regionale samenwerking
en onderzoek naar actieve partner(s) op bovenregionaal
niveau voor de ontwikkeling en samenwerking in
organisatorisch en commercieel opzicht;
- een afgestemd personeelsbeleid gericht op de
vrijwilligersorganisatie die de Museumstoomtram is;
- aanbieden van stageplaatsen en leer/werkplekken aan
leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- 135.000 reizigersaantallen per jaar waarvan tenminste
20.000 bij de speciale arrangementen;
- 220 rijdagen;
- 10.000 deelnemers aan eduatieve programma’s;

K&C

124.614

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
124.614

2
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- activiteiten en dienstregeling worden afgestemd op de
combinatie met andere toeristische activiteiten in Hoorn en
Medemblik;
- aandacht voor toegankelijkheid van de activiteiten.

K&C

De bovenstaande prestaties en prestatie-indicatoren zijn bepaald
in overleg met de Museumstoomtram en de gemeente Hoorn.
We leggen ze vast in een uitvoeringsovereenkomst voor de
periode 2019-2022. We subsidieren de museumstoomtram voor
het eerst meerjarig (periode van 4 jaar).

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

2
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Cultuurhistorie
Stoommachinemuseum
Bakkerijmuseum De Oude Bakkerij
Stichting Kasteel Radboud
St. Regthuys Abbekerk
St. Leven in Vrijheid
Extra subsidie nader in te vullen

Subsidie 2019
40.728
78.401
50.910
1.906
15.000
50.000

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- inwoners van Medemblik kennen de belangrijke ijkpunten van
de lokale en regionale geschiedenis;
- het lokaal, regionaal en (inter)nationaal cultuurtoerisme
wordt bevorderd;
- bewustwording van een gezamenlijk gedeeld verleden onder
jeugd en volwassenen;
- inwoners en toeristen participeren in cultuurhistorische
activiteiten;
- een efficiënte en effectieve samenwerking tussen musea,
historische verenigingen en ondernemers om het cultureeltoeristisch klimaat zoveel mogelijk te stimuleren.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een passend publieksaanbod;
- een educatief programma voor scholen en bezoekers, in
samenwerking met de onderwijsinstellingen en de
organisaties op het gebied van erfgoed, cultuur en recreatie;
- beheer en onderhoud van de collectie;
- lokale en regionale samenwerking.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Stichting Stoommachinemuseum
- behoud Museumregistratie;
- hanteren van de Governance Code Cultuur;
- uitvoering van het activiteitenplan 2019;
- aandacht voor de toegankelijkheid van de activiteiten;
- inschrijving bij het regionaal coördinatiepunt cultuureducatie
West-Friesland (Blauwe Schuit);
- samenwerking met Blauwe Schuit in Cultuureducatie met
kwaliteit voor het basisonderwijs.
Stichting Bakkerijmuseum
- behoud Museumregistratie;
- hanteren van de Governance Code Cultuur;
- uitvoering van het activiteitenplan 2019;
- aandacht voor de toegankelijkheid van de activiteiten;

K&C

236.945

Subsidieprogramma 2018

Totaal

2
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- inschrijving bij het regionaal coördinatiepunt cultuureducatie
West-Friesland (Blauwe Schuit);
- samenwerking met Blauwe Schuit in Cultuureducatie met
kwaliteit voor het basisonderwijs.
Stichting Kasteel Radboud
- behoud Museumregistratie;
- hanteren van de Governance Code Cultuur;
- uitvoering van het activiteitenplan 2019;
- aandacht voor de toegankelijkheid van de activiteiten;
- inschrijving bij het regionaal coördinatiepunt cultuureducatie
West-Friesland (Blauwe Schuit);
- samenwerking met Blauwe Schuit in Cultuureducatie met
kwaliteit voor het basisonderwijs.

K&C

Stichting Leven in Vrijheid
De Stichting Leven in Vrijheid heeft nog geen aanvraag in kunnen
dienen. Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling van de
stichting. Het bedrag blijft voor de stichting beschikbaar.
Regthuys
In 2019 ontvangt Stichting Regthuys Abbekerk een subsidie ter
hoogte van de huur. Op basis van het cultuurbeleid komt het
Regthuys niet langer in aanmerking voor structurele subsidie. We
bouwen de subsidie af in een periode van drie jaar.
Nader te bepalen
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad een
amendement aangenomen waarbij extra middelen beschikbaar
zijn gesteld voor de uitvoering van scenario 3 voor de
cultuurnota 2019-2022. We gaan over de invulling hiervan met
de Medemblikker musea in gesprek.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

2
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Muziekonderwijs
Stichting Muziekschool De Vuurvogel
Stichting MOW - Muziekschool Oostelijk Westfriesland
Extra middelen muziekonderwijs

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

Gezamenlijke muziekscholen:
- 100% van de kinderen van 4 t/m 12 jaar in Medemblik maakt
via het basisonderwijs kennis met kunst en muziek
(maatwerk);
- 100% van de kinderen aan het VO De Dijk maakt in de klassen
1 en 2 kennis met diverse vormen van kunst en muziek
(maatwerk);
- 100% van de kinderen die lid zijn van een lokale
muziekvereniging in Medemblik krijgen een gesubsidieerde
basis aan talentontwikkeling tot de leeftijd van 21 jaar
(verdeling naar rato van leeftijd).

Te leveren prestaties
(hoe)

geven van vormen van muziekonderwijs voor een brede groep
jeugd/jongeren.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- verdere ontwikkeling samenwerking met basisscholen,
voortgezet onderwijs en de muziekverenigingen om het
maatschappelijk effect te bereiken;
- inschrijving bij het regionaal coördinatiepunt cultuureducatie
West-Friesland (Blauwe Schuit);
- samenwerking met Blauwe Schuit in Cultuureducatie met
Kwaliteit voor het basisonderwijs.

Toelichting

We willen het muziekonderwijs de komende jaren uitbreiden. De
voorkeur gaat uit naar een groter en breder bereik van kinderen
en tegelijkertijd de kwaliteit te waarborgen. We financieren
zoveel mogelijk activiteiten die direct bijdragen aan de muzikale
ontwikkeling van leerlingen en minder aan overhead en bedrijfsvoering. Het nieuwe model gaat uit van meer muziekonderwijs
binnenschools, vervolgens nadere kennismaking buitenschools
en in beperkte mate verdere verdieping. De nadere uitwerking
bepalen we in overleg met onze muzikale partners en het
onderwijs.

K&C

235.142

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
36.550
130.929
67.663
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Theater
Schouwburg Het Park
Bon-theater Medemblik

Subsidie 2019
11.013
7.115
18.128

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- vergroting van de toegankelijkheid van het theater voor de
inwoners;
- vergroting van de creatieve ontwikkeling van de inwoners
door een veelzijdig aanbod aan theaterprogramma’s;
- jeugd/jongeren bezoeken een theaterprogramma.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een regionaal programma aanbod (Park Schouwburg);
- een lokaal programma aanbod door het lokale theater (BONtheater);
- een lokaal en regionaal programma aanbod specifiek voor de
jeugd.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Parkschouwburg
- uitvoering seizoenprogramma 2018-2019;
- inschrijving bij het regionaal coördinatiepunt cultuureducatie
West-Friesland (Blauwe Schuit);
- samenwerking met Blauwe Schuit in Cultuureducatie met
Kwaliteit voor het basisonderwijs.

K&C

Totaal

BON-theater
- uitvoering seizoenprogramma 2018/2019;
- inschrijving in het digitaal Coördinatiepunt Cultuureducatie
West-Friesland.
De subsidie voor Parkschouwburg bedraagt € 0,25 per
44.053 inwoners.
Het BON-theater heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit wordt
om budgettaire redenen afgewezen.
Subsidieprogramma 2018

Toelichting

2
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Kunsteducatie
De Blauwe Schuit cultuur met kwaliteit

24.670

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

meer kinderen/jongeren nemen deel aan kunstonderwijs en
kunstparticipatie.

Te leveren prestaties
(hoe)

een op de vraag afgestemd educatief programma voor jeugd/
jongeren via het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- een kunst educatief programma voor de 23 basisscholen in
Medemblik en waar mogelijk een aanbod voor voortgezet
onderwijs De Dijk;
- ondersteuning door het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit.

K&C

Totaal

Subsidie 2019
24.670

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

2
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Ballet
Animo
Pas de Deux

Subsidie 2019
255
255
510

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

inwoners van Medemblik participeren in recreatieve netwerken.

Te leveren prestaties
(hoe)

het geven van voorstellingen aan een breed publiek.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Animo
minimaal 2 voorstellingen per seizoen.
K&C

Totaal

Pas de Deux
minimaal 3 voorstellingen per seizoen.
Animo heeft een hoger subsidiebedrag gevraagd dan het
toegekende bedrag. Dit is afgewezen omdat de subsidies met
ingang van 2018 zijn afgebouwd naar € 250,- (nu met
indexering).

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

3
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Cultuurverenigingen
Muziekvereniging OKK (Oefening Kweekt Kennis)
Fanfarekorps West-Frisia
Muziekvereniging Tavenu
Fanfare Sint Gregorius
Fanfare Ons Genoegen
Harmonieband Crescendo
Muziekvereniging Sursum Corda
Muziekvereniging Excelsior en jong Excelsior
Muziekvereniging St. Caecilia
Extra subsidie nader in te vullen

Subsidie 2019
3.055
3.055
3.055
3.055
3.055
3.055
3.055
3.055
3.055
10.000

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- inwoners kunnen zich cultureel ontwikkelen;
- sociale participatie, de leefbaarheid en de sociale cohesie in
de dorpskernen door samen cultuur te maken en van cultuur
te genieten;
- jeugd en jongeren nemen deel aan cultuureducatie en
cultuurparticipatie.

Te leveren prestaties
(hoe)

- een passend aanbod van cultuureducatie en -participatie en
uitvoeringen in de dorpskernen;
- specifiek aanbod van cultuureducatie en -participatie en
uitvoeringen voor de doelgroep jeugd;
- een aanbod van samenspel met muziekscholen en/of andere
muziekverenigingen.

Prestatie-indicatoren
(wat)

minimaal 7x per seizoen een optreden, waaronder ‘ondersteuning plechtigheden’ zoals dodenherdenking, Koningsdag,
Bevrijdingsdag en overige voorkomende plechtigheden.

Toelichting

Sursum Corda heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is
afgewezen omdat de subsidies met ingang van 2018 zijn
afgebouwd naar € 3.000,- (nu met indexering).
We hebben in het cultuurbeleid 2019-2022 een visie op
muziekonderwijs opgenomen. We wilen het muziekonderwijs de
komende jaren uitbreiden en een nieuwe subsidiemethodiek
bepalen. We beogen met de nieuwe methodiek dat ook
muziekverenigingen een beroep kunnen doen op het beschikbare budget voor muziekonderwijs voor het opleiden van hun
jeugdleden dan wel de projecten die zij draaien op de scholen.
We vragen een vertegenwoordiger van de muziekverenigingen
om hierover mee te denken.

K&C

37.495

Subsidieprogramma 2018

Totaal

3
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Subsidieprogramma 2018

K&C

Nader te bepalen
Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de gemeenteraad een
amendement aangenomen waarbij extra middelen beschikbaar
zijn gesteld voor de uitvoering van scenario 3 voor de
cultuurnota 2019-2022. We gaan over de invulling hiervan met
de cultuurverenigingen in gesprek.

3
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Kunst- en cultuurprojecten
Scholengemeenschap De Dijk (voorstellingen)
Cultureel evenement

Subsidie 2019
1.497
20.000

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

inwoners nemen deel aan vormen van cultuureducatie en participatie en leren verschillende vormen kennen en
respecteren/waarderen.

Te leveren prestaties
(hoe)

ontwikkeling en uitvoering van een cultuureducatie dan wel participatie.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Voor de Dijk een dansvoorstelling en een cabaretvoorstelling met
voor- en nabespreking met de leerlingen. Voor het cultureel
evenement is dit nog niet bekend.

Toelichting

De Dijk heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit is om
budgettaire redenen afgewezen.

K&C

21.497

Subsidieprogramma 2018

Totaal

3
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Sport, recreatie en toerisme
Zwembaden
Stichting Zwembad Wognum/Nibbixwoud (Molenbad)
Zwembad Zuiderzee B.V. (Medemblik)
Stichting Zwembad Abbekerk (Spetter)
Stichting Zwembad Midwoud
Stichting Zwembad Sijbekarspel (Ploetertje)
Stichting Zwembad De Zeehoek
De Weid Andijk

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

bevorderen van de zwemvaardigheid;
bevorderen van een gezonde leefstijl;
beperken van zorgkosten;
aanbieden van een sociale ontmoetingsplek;
stimuleren inzet van vrijwilligers.

Te leveren prestaties
(hoe)

-

het ontwikkelen van een doelgroepenbeleid;
het uitvoeren van een actieve marketings- en
communicatiestrategie;
het aanbieden van zwemlessen (diploma’s A, B en C) voor
kinderen;
het aanbieden van gerichte activiteiten voor ouderen en
mensen met een (tijdelijke) beperking;
het werven van vrijwilligers;
het aanbieden van maatschappelijke stageplekken.

Prestatie-indicatoren
(wat)

-

-

Toelichting

binnen het verzorgingsgebied:
o heeft 90% van de kinderen tot en met de leeftijd van
7 jaar een A-diploma;
o heeft minimaal 30% van de 60-plussers een
seniorenkaart;
o maakt 50% van de inwoners mimimaal 1 keer per jaar
gebruik van het zwembad.
vinden er 1 keer per week activiteiten plaats voor mensen
met een (tijdelijke) beperking.
is het bezoekersaantal minimaal gelijk aan dat van het vorige
subsidiejaar.

Zwembad Wognum/Nibbixwoud, Sijbekarspel en Abbekerk
hebben een hoger bedrag aangevraagd. Dit is om budgettaire
redenen afgewezen.

SRT

553.052

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
65.559
45.000
39.590
26.590
29.548
275.000
71.765

3
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Na toetsing van de aanvraag komt stichting Het Zwembad
(Midwoud-Oostwoud) in aanmerking voor een
meerjarensubsidie. Deze wordt conform aanvraag verleend.

Subsidieprogramma 2018

SRT

De subsidie aan het Zuiderzeebad wordt afgebouwd. Zwembad
Zuiderzee B.V. is hiervan op 18 december 2017 bij beschikking op
de hoogte gesteld. Vervolgens is op 9 april 2018 de wijze van
afbouw gecommuniceerd; stapsgewijs met € 15.000,- per jaar.
De afbouw is het gevolg van gewijzigd beleid; de gemeente kiest
ervoor om in de toekomst nog maar één openbaar toegankelijk
overdekt zwembad (zwembad De Zeehoek) te subsidiëren.

3
5

Breedtesport
Sportservice NH inzake aangepast sporten
Sportservice NH inzake breedtesport

Subsidie 2019
11.490
66.858

Totaal

78.348

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

een gezonde leefstijl van de doelgroepen jeugd, senioren (65+)
en gehandicapten en de leefbaarheid en vitaliteit van de
gemeente.

Te leveren prestaties
(hoe)

-

-

Toelichting

25 sportadviezen aan mensen met een beperking en/of
aanbieders van sportactiviteiten voor deze doelgroep;
20 verenigingen worden ondersteund;
4 vakoverleggen/bijscholingscursussen voor alle basisscholen
in de gemeente;
50 deelnemers jeugdsportpas in de kern Medemblik.

Het welzijnsbeleid gaat uit van de eigen kracht van inwoners en
instellingen. Waar nodig worden zij daarin ondersteund. De
activiteiten van Sportservice zijn hierop gericht.
Het opgenomen subsidiebedrag is lager dan wat in de
subsidieaanvraag door Sportservice is opgenomen: het
resterende deel wordt via rijksmiddelen voor combinatiefuncties
aan Sportservice overgemaakt.

Subsidieprogramma 2018

Prestatie-indicatoren
(wat)

SRT

-

uitvoering regionaal programma aangepast sporten;
ondersteunen van vrijwilligers/sportverenigingen;
kwaliteitsimpuls geven aan bewegingsonderwijs
basisscholen;
organiseren sportoriëntatie op basisscholen in de kern
Medemblik.

3
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Totaal

100.763

SRT

Subsidie 2019
983
961
1.005
1.839
1.093
1.773
1.093
6.644
1.114
3.243
2.212
1.290
3.638
3.528
1.663
7.347
2.409
9.717
1.093
1.444
939
1.883
1.378
2.914
1.224
1.400
8.707
2.936
2.409
3.594
2.365
1.531
4.231
1.509
1.114
2.058
2.914
1.312
2.256

Subsidieprogramma 2018

Algemene sportactiviteiten
Asonia Badmintonvereniging
Badmintonclub Upsilon
Gym Beatrix Opperdoes
Gym OSS Medemblik
Gymvereniging SEW
Gym De Spartaan Midwoud
Gym Steeds Voorwaarts Abbekerk
Gymnastiekvereniging VVW
Gym WIK Hauwert
Gym Wognumse gymnastiekclub
HV Hauwert
Handbalvereniging Quick
Handbalvereninging WF SEW
Handbalvereniging V.V.W.
Algemene Sportvereniging Hauwert '65
Sporting Andijk (fusie AVV/Asonia)
SV Dess Sijbekarpsel
SV Spartanen
TV Atlas
TV Centecor (Zwaagdijk-Oost)
TV ‘t Gouwtje Midwoud
TV De Kaag
TV Medemblikker Tennisclub
Tennisvereniging Wognum
Tennisvereniging ’t Woud
VV ALC Abbekerk
Fusie Club Medemblik
VV MOC Midwoud
VV Opperdoes
VV SEW
VV Voetbal Strandvogels
Twisker Sportvereniging (TSV)
VV Voetbal VVW
RKVV Voetbal Zwaagdijk-Oost
Volleybal VVW
Volleybal Wognum
VV Zaalvoetbal Nieuweboer
VV Zaalvoetbal Wognum Nicols
Inline-Skating West-Friesland

3
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Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

een gezonde leefstijl van de jeugd en de leefbaarheid en
vitaliteit van de gemeente.

Te leveren prestaties
(hoe)

-

-

wekelijks voor jeugd en jongeren (tot 18 jaar) aanbieden van
sportactiviteiten gericht op het leveren van een fysieke
inspanning;
het werven en inzetten van vrijwilligers.

Prestatie-indicatoren
(wat)

-

Toelichting

De subsidie wordt verstrekt op basis van de nadere regels
subsidie jeugdsport.

tenminste 1 jeugdsportactiviteit per week;
wekelijks tenminste 20 deelnemers aan de
jeugdsportactiviteit(en).

Subsidieprogramma 2018

SRT

Een aantal organisaties heeft een lagere aanvraag ingediend dan
waar ze op basis van de berekening van de jeugdledensubsidie
recht op heeft. In die gevallen is de berekende subsidie
toegekend. Met de jeugdsportsubsidies wordt namelijk niet een
begrotingstekort gesubsidieerd maar wordt gesubsidieerd op
basis van het werkelijk aantal jeugdleden.

3
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Bevordering van toerisme
Watersportverbond - Internationaal Sailing Center
Stichting Evenementen Medemblik (STEM)
STEM Waterweken
Tuigpaard Promotie West v/h SERT

Subsidie 2019
25.000
6.851
31.000
1.265

Totaal

64.116

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

Watersportverbond
- Medemblik heeft een vitaal zeilwedstrijdcentrum voor top- en
breedtesport, waar deelnemers en entourage zorgen voor
economische bestedingen bij lokale en regionale bedrijven;
- naamsbekendheid van de regio, waaronder Medemblik;
- betrokkenheid van inwoners, ondernemers en scholen bij de
watersport (meedoen).

SRT

STEM
- vergroting naamsbekendheid van de regio/Medemblik;
- toename economische bestedingen;
- tevredenheid leefomgeving.
STEM Waterweken
- vergroting naamsbekendheid en versterking imago van de
regio/Medemblik;
- aantrekken van meer dagrecreanten en verblijfsbezoekers;
- toename economische bestedingen;
- tevreden leefomgeving en bezoekers.

Te leveren prestaties
(hoe)

Watersportverbond
- faciliteren van organisaties van zeilwedstrijden, -trainingen en
clinics;
- maatschappelijke meerwaarde: door ondernemend,
laagdrempelig, gastvrij, zichtbaar en uitnodigend te zijn, staat
het zeilcentrum dicht bij de inwoners, ondernemers en
scholen van Medemblik;
- werven van vrijwilligers.
STEM
- organiseren van evenementen;
- het organiseren van Romantische markten.

Subsidieprogramma 2018

Tuigpaard
- jonge mensen enthousiast maken voor de paardensport;
- tevredenheid leefomgeving.

3
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STEM Waterweken
- het ontwikkelen van een aantrekkelijk programma;
- jaarlijkse vernieuwing van een deel van het programma met
als doel ook aantrekkelijk te blijven voor herhaalbezoekers/
inwoners;
- samenwerking met DMO Holland Boven Amsterdam in de
lokale en regionale communicatie en marketing van het
evenement.
Tuigpaard
- oefenen met paarden voor de jaarlijkse showdag;
- organisatie van showdag voor Tuigpaarden.
Watersportverbond
- aantal (zeil)evenementen;
- aantal leerlingen in de gemeente Medemblik dat jaarlijks
deelneemt aan de activiteiten van het Watersportverbond;
- aantal watersportclinics, zomerkampen en activiteiten gericht
op het kennis maken met zeilen voor de jeugd;
- activiteiten gericht op ondernemers en inwoners;
- aantal actieve vrijwilligers.
SRT

Prestatie-indicatoren
(wat)

STEM
- de organisatie van minimaal 5 evenementen;
- inzicht in het aantal bezoekers.
Waterweken
- de organisatie van een driedaags evenement in de zomer;
- inzicht in het aantal bezoekers.
Tuigpaard
- de organisatie van tenminste 1 activiteit per jaar;
- inzicht in het aantal bezoekers.
De subsidie voor de Waterweken is exclusief BTW.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

4
0

Leefbaarheid
Dorpshuizen
Stichting Dorpshuis De Torenschouw Opperdoes
Stichting Sport en Cultuur Midwoud/Oostwoud
Stichting Dorpshuis Twisk De nuwe Skoôl
Stichting Dorpshuis De Nieuwe Haven Abbekerk
Stichting Dorpshuis De Werf Hauwert
Stichting Dorpshuis De Vang Benningbroek
Stichting Cultureel Centrum De Schoof Wervershoof
Stichting Beheer Dorpshuis de Onderdijk
Stichting Zwaagdijker Dorpshuis (Zwaagdijk-Oost)
Stichting Nibbik-Uit - De Dres Nibbixwoud
Totaal

Subsidie 2019
31.762
39.598
26.169
8.548
6.091
13.096
197.000
47.373
111.395
107.520
588.552

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

Te leveren prestaties
(hoe)

-

Prestatie-indicatoren
(wat)

- het gebruik van de gymzaal door scholen (indien van
toepassing);
- het aantal lokale verenigingen dat gebruik maakt van de
ruimten;
- het aantal uren dat het dorpshuis per jaar open is tijdens
nationale feesten en dorpsactiviteiten;
- het aantal activiteiten voor kwetsbare groepen (ouderen,
jongeren, minder validen);
- de bezettingsgraad is minimaal gelijk aan, of hoger dan die
van het vorige subsidiejaar.

Toelichting

In 2016 is het Korte Termijn Accommodatiebeleid vastgesteld
(IO-15-26139). De subsidies aan de dorpshuizen zijn hierop
aangepast.

versterken van de vitaliteit van de kernen;
vergroten van de leefbaarheid voor alle dorpsbewoners;
aanbieden van een sociale ontmoetingsplek;
stimuleren inzet van vrijwilligers.

Subsidieprogramma 2018

LBH

het ontwikkelen van een doelgroepenbeleid;
het maatschappelijk betrokken ondernemen;
het beschikbaar stellen en verhuren van ruimten;
het verhuren van de ruimten aan niet-rendabele doelgroepen;
het stimuleren van het multifunctioneel gebruik van de
ruimten;
- het optimaliseren van de bezettingsgraad van de ruimten;
- het werven en inzetten van vrijwilligers.

4
1

Stichting Zwaagdijker Dorpshuis, Stichting Dorpshuis De Vang en
Nibbik-Uit hebben een hoger bedrag aangevraagd. Dit is om
budgettaire redenen afgewezen.
De subsidie aan Sociaal Cultureel Centrum De Schoof wordt
verlaagd met € 6.000,- ten opzichte van 2018. Dit heeft te maken
met de vernieuwde opzet van het ouderen- en jongerenwerk. De
afbouwregeling volgt uit het collegebesluit van 18 september
2018 (Z-17-002248 / DOC-18-076565).

Subsidieprogramma 2018

LBH

Na toetsing van de aanvraag komt Stichting Dorpshuis De
Torenschouw in aanmerking voor een meerjarensubsidie. Deze
wordt conform aanvraag verleend.

4
2

Nationale feestdagen
Vereniging Viering Nationale Feestdagen Andijk
CNF Comité Nationale Feestdagen Medemblik
Stichting Rondom
Harddraverijvereniging Prins Hendrik

Subsidie 2019
4.744
2.635
1.265
-

Totaal

8.644

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

bereiken van kernen waarin het prettig wonen en samenleven is.

Te leveren prestaties
(hoe)

- activiteiten met betrekking tot nationale feest- en
gedenkdagen;
- activiteiten met betrekking tot kerngerichte evenementen.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Viering Nationale Feestdagen Andijk:
- 1 evenementenweek tussen 27 april en 5 mei (Koningsdag;
dodenherdenking en Bevrijdingsdag);
- circa 600 deelnemers.

LBH

Comité Nationale Feestdagen Medemblik:
- organisatie van markt, kinder- en ouderenactiviteiten en
wedloop;
- programma conform 2018.
Stichting Rondom:
- 1 feestweekend voorafgaand aan de harddraverij;
- circa 450 deelnemers;
- circa 3000 bezoekers.
De subsidieaanvraag van de Harddraverijvereniging Prins Hendrik
wordt afgewezen op grond van artikel 8b van de ASV. Uit de
aanvraag blijkt niet dat de vereniging onvoldoende middelen
heeft voor het uitvoeren van hun activiteiten.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

4
3

Dorpsraden
Dorpsraad Abbekerk-Lambertschaag
Dorpsraad Hauwert
Dorpsraad Twisk
Dorpsraad Midwoud-Oostwoud
Kernraad Wognum
Dorpsraad Zwaagdijk-West
Dorpsraad Nibbixwoud
Stadsraad Medemblik
Dorpsraad Wervershoof
Dorpsraad Zwaagdijk-Oost
Dorpsraad Onderdijk
Dorpsraad Andijk
Budgettaire ruimte
Totaal

Subsidie 2019
2.500
1.250
1.250
1.250
1.250
1.850
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
6.060
22.910

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

Te leveren prestaties
(hoe)

- ontwikkelt en onderhoudt een visie op de kern;
- geeft gevraagd en ongevraagd advies geven op zaken die
ingrijpen in het werk/leefgebied/leefomgeving van de kern;
- neemt, waar mogelijk en passend, deel aan inspraak en
interactieve beleidsvorming;
- versterkt initiatieven in de kern, die de leefbaarheid en/of
sociale cohesie bevorderen.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- nodigt minimaal één keer per jaar de inwoners uit voor een
raadpleging en/of informatieavond en vaker wanneer
vraagstukken of onderwerpen daarom vragen;
- communiceert met de inwoners door het onderhouden van
een website en/of via een wijkkrant, wijkartikel in de lokale
krant, en/of sociale media;
- maakt een jaarverslag waarin de activiteiten binnen de
betreffende kern, en de rol van de kernraad bij de
totstandkoming hiervan, wordt beschreven.

Toelichting

In 2018 zijn ‘Nadere regels subsidie aan Kernraden’ opgesteld.
Kernraden ontvangen een basissubsidie als wordt voldaan aan de
prestatie-indicatoren. Daarnaast biedt de regeling de
mogelijkheid een verhoogde bijdrage toe te kennen.

Subsidieprogramma 2018

LBH

samen werken aan vitale, leefbare kernen;
bevorderen en activeren van (bewoners) initiatieven;
platformfunctie voor initiatieven uit de samenleving;
stimuleren van bewonersparticipatie;
bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij hun kern.

4
4

Als een Kernraad tenminste 5 openbare vergaderingen in het
subsidiejaar heeft komt het mogelijk in aanmerking voor de
verhoogde bijdrage. De Dorpsraden Abbekerk-Lamberschaag en
Zwaagdijk-West voldoen aan de voorwaarden en komen in
aanmerking voor een verhoogde bijdrage. De andere kernraden
voldoen (nog) niet aan de voorwaarden voor de verhoogde
bijdrage.
Voor het subsidiejaar 2019 gelden de volgende
subsidiebedragen:
- basisbijdrage € 1.250,- verhoogde bijdrage maximaal € 2.500,-

Subsidieprogramma 2018

LBH

De raad heeft in 2018 extra budget beschikbaar gesteld voor de
kernraden. Dit bedrag wordt ingezet voor de verhoogde bijdrage.
Het extra budget is voor 2019 niet volledig benut. Het resterende
bedrag is als budgettaire ruimte voor de kernraden in het
subsidieplafond opgenomen.

4
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Lokale media
Streekomroep West-Friesland (WEEFF)

Subsidie 2019
23.966

Totaal

23.966

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- inwoners van de gemeente Medemblik ontvangen informatie
over een breed terrein van de samenleving zoals sociaal,
economisch, cultureel, toerisme, vrije tijd en politiek;
- regionale media brengen het lokale nieuws dichtbij.

Prestatie-indicatoren
(wat)

het verzorgen van radio- en televisie uitzendingen.

Toelichting

De subsidie bedraagt € 1,30 per huishouden.

LBH

bevorderen lokale en regionale informatievoorziening.

Subsidieprogramma 2018

Te leveren prestaties
(hoe)

4
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Natuur, milieu en dieren
Stichting Vogelopvang De Bonte Piet
Stichting Kinderboerderij Medemblik
St. Kinderboerderij de Put Andijk
Extra middelen kinderboerderijen

Subsidie 2019
1.251
5.810
9.164
20.000

Totaal

36.225

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

het bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor wat betreft
natuur, milieu en dieren.

Te leveren prestaties
(hoe)

- openstelling voor recreatieve doeleinden;
- verzorging van de aanwezige dieren.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Bonte Piet
Opvang en verzorging van gevonden vogels en egels in de
gemeente Medemblik.
Kinderboerderij Medemblik en Kinderboerderij De Put
Het houden en verzorgen van dieren met het doel de
kinderboerderij open te stellen voor het publiek en in het
bijzonder voor kinderen.
Kinderboerderij De Put
De subsidie voor De Put is afgebouwd naar € 9.000,- (nu met
indexering).
Kinderboerderij Medemblik
Kinderboerderij Medemblik had de afgelopen periode te maken
met extra maatregelen en kosten wegens vogelgriep en diefstal
van dieren.
Kinderboerderij De Put
Kinderboerderij De Put in Andijk heeft te maken met een aantal
knelpunten.
Om de kinderboerderijen toekomstbestendig te maken zijn
maatregelen nodig. We bekijken de verschillende opties.
Voorlopig gaan we uit van een eenmalige investering in de
accommodaties en een structurele verhoging van de subsidies.
Hiervoor is extra subsidie beschikbaar. In 2019 wordt dit nader
ingevuld.
Bonte Piet
Vroeg een hoger subsidiebedrag aan. Dit is om budgettaire
redenen afgewezen.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

4
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Kernenfonds
Activiteiten- en Kernenbudget (AKB)

Subsidie 2019
59.600

Totaal

59.600

Subsidiesoort

Incidentele subsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

-

-

Prestatie-indicatoren
(wat)

-

-

Toelichting

door het beschikbaar stellen van een (kleine) financiële
bijdrage het helpen ontplooien van initiatieven die de
leefbaarheid in de kernen bevorderen;
de verbinding zoeken met crowdfunding en crowdsourcing
(ondersteuning in geld, menskracht of materiaal vanuit de
samenleving zelf).
een initiatief wordt eenmalig gesubsidieerd;
er is sprake van cofinanciering;
het AKB is aanvullend tot maximaal 50% van de kosten;
er is aantoonbare betrokkenheid en inspanning van
bewoners, maatschappelijke organisaties en/of het
bedrijfsleven;
het initiatief is openbaar toegankelijk;
een initiatief is niet structureel afhankelijk van gemeentelijke
financiële ondersteuning;
een intiatief mag niet op een andere wijze gebruik maken van
gemeentelijke financiering;
een initiatief heeft geen betrekking op privébelangen van de
aanvrager;
bij overschrijding van het AKB-budget komt een initiatief niet
in aanmerking voor subsidie.

Het plafond voor het Activiteiten- en Kernenbudget wordt
verlaagd met € 30.000,-. Deze bezuiniging is onderdeel van de
aanvragen voor nieuw beleid 2019.

LBH

Te leveren prestaties
(hoe)

Subsidieprogramma 2018

-

slim investeren in samenwerkingssprojecten die de
leefbaarheid van de kern(en) bevorderen;
ondersteunen van initiatieven in de samenleving;
aansluiting zoeken bij lokale initiatieven;
de ‘eigen kracht’van inwoners, ondernemers en
maatschappelijke organisaties vergroten.

4
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Maatschappelijke voorzieningen en zorg
Openbare geestelijke gezondheidszorg
GGZ - WMO/mantelzorg
Inloophuis Pisa
Inloophuis Medemblik
Totaal

Subsidie 2019
14.349
2.109
5.270
21.728

Subsidiesoort

Budgetsubsidie (GGZ) en activiteitensubsidie (Inloophuizen)

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

Te leveren prestaties
(hoe)

waar mogelijk/zover mogelijk vergroten en stimuleren van
zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners;
duurdere zorg zoveel mogelijk voorkomen;
voorkomen van sociaal isolement (terugval/erger
voorkomen).

GGZ Wmo/Mantelzorg
Bieden van activiteiten gericht op preventie voor inwoners met
(beginnende) psychische klachten:
- informatie en advies;
- trainingen en informatiebijeenkomsten.
Bieden van ondersteuning aan mantelzorgers van mensen die
nog niet in zorg zijn bij de GGZ:
- inzetten familievertrouwenspersoon.

GGZ Wmo/Mantelzorg (minimaal)
- spreekuur;
- 10 regionale informatiebijeenkomsten;
- 12 keer regionale deskundigheidsbevordering;
- 2 keer slaapcursussen;
- cursus voor naastbetrokken die niet in zorg zijn bij GGZ;
- aantoonbare inzet familievertrouwenspersoon.
Inloophuis Pisa en Medemblik:
Ondersteunen van kankerpatienten (Pisa en Inloophuis
Medemblik) en mensen met een ander levensbedreigende ziekte
(alleen Inloophuis Medemblik), hun naasten, mantelzorgers en
nabestaanden door het bieden van een plek met persoonlijke
aandacht, professionale opvang en maatwerkactiviteiten. Er is
extra aandachten voor eenzamen.

Subsidieprogramma 2018

Prestatie-indicatoren
(wat)

MVZ

Aanpak KOPP/KVO maakt integraal onderdeel uit van het aanbod
van de GGZ (op declaratiebasis).

4
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GGZ
Bovenstaande is niet van toepassing is op zorgmijders (grofweg
20% van de OGGZ-doelgroep). Deze groep zal via het Meldpunt
Vangnet & Advies lopen.
GGZ heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit wordt om
budgettaire redenen afgewezen.

MVZ

Voor inloophuis Medemblik en Pisa wordt voor de te verwachten
prestaties verwezen naar het activiteitenplan 2019 (onderdeel
van de subsidieaanvraag 2019).

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

5
0

Voor- en Vroegschoolse Educatie
GGD – VVE

Subsidie 2019
5.178

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

peuters met een (risico op) een taalachterstand worden tijdig
gesignaleerd en doorverwezen naar een voorschoolse
voorziening.

Te leveren prestaties
(hoe)

signaleren en indiceren van peuters (2-4 jaar) met (een risico op)
een taalachterstand en deze doorverwijzen naar een
voorschoolse voorziening waar kinderen een passend taalaanbod
aangeboden krijgen (Voor- en Vroegschoolse Educatie, oftewel
VVE).

Prestatie-indicatoren
(wat)

signaleren en indiceren van peuters (2-4 jaar) met (een risico op)
een taalachterstand en deze doorverwijzen naar een
voorschoolse voorziening waar kinderen een passend taalaanbod
aangeboden krijgen (Voor- en Vroegschoolse Educatie, oftewel
VVE).

Toelichting

Peuters in de leeftijd van twee tot vier jaar met:
- een leerlinggewicht van 0.3 of 1.2 en/of
- waarvan een of beide ouders met een niet Nederlandse
moedertaal en/of
- een door de GGD gesignaleerde taalachterstand in de
Nederlandse taal
vallen onder de doelgroepdefinitie van de gemeente Medemblik
op basis waarvan zij deel mogen nemen aan een extra
programma in de voorschool gericht op taalstimulering.
Tijdens de consultatiebureaubezoeken signaleert de
jeugdverpleegkundige of een peuter een taalachterstand heeft
op grond van de bovenstaande doelgroepdefinitie. De peuter
ontvangt een “VVE-indicatie” waarmee op een voorschoolse
voorziening de peuter aanspraak kan maken op extra uren
begeleiding gericht op het verminderen of voorkomen van een
taalachterstand.
De jeugdverpleegkundige pleegt waar nodig extra interventies
wanneer de ouders twijfelen over deelname van hun kind aan
een VVE programma.
GGD heeft een hoger bedrag aangevraagd. Dit wordt om
budgettaire redenen afgewezen.

MVZ

5.178

Subsidieprogramma 2018

Totaal

5
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Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg
Vrijwilligerspunt
Hulp Dichtbij
Voorleesexpress/Samenvoorlezen
Totaal

60.473

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

-

-

Algemeen:
- ondersteunen van vrijwilligersorganisaties bij uitvoering
activiteiten;
- versterken en afstemmen in netwerk partners;
- bevorderen van participatie en steunsystemen in de
leefomgeving;
- consult, informatie en advies;
- in staat zijn om pro-actief in te spelen op ontwikkelingen.
Ondersteuning is toegesneden op veranderend
vrijwilligerswerk;
- zorgen voor een lokaal en regionaal digitale en fysieke
vacaturebank om vraag en aanbod bij elkaar te brengen;
- vergroten samenwerking met andere partijen waarbij
aandacht is voor verschillende doelgroepen (jeugd,
migranten, niet aangeboren hersenletsel);
- zorgen voor een effectieve regionale ondersteuning
structuur;
- het promoten en waarderen van vrijwilligerswerk;
- ondersteunen bij het creëren en versterken van het eigen
netwerk.

MVZ

-

het behoud van gezonde en gelukkige burgers met hulp van
hun omgeving waardoor ze de regie krijgen en houden op
hun eigen leven;
kwetsbare burgers optimaal toegang bieden tot
voorzieningen en regelingen waardoor ze in staat zijn
zelfstandig en op volwaardige wijze deel te nemen aan de
lokale samenleving;
alle burgers hebben eigen kwaliteiten die ze kunnen inzetten
voor zichzelf en anderen;
het hebben van een adequaat en voldoende gefaciliteerd
bestand van vrijwilligers;
burgers met een zorgvraag en onvoldoende eigen
mogelijkheden hulp bieden die nodig is voor deelname aan
het maatschappelijk verkeer.

Subsidieprogramma 2018

-

Te leveren prestaties
(hoe)

Subsidie 2019
27.566
19.641
13.266

5
2

Hulp Dichtbij:
Ter vermijding van professionele inzet de kwetsbare burger met
een zorgvraag:
- koppelen aan een zorgvrijwilliger die begeleidt bij het
invullen van de zorgvraag ‘vanuit de eigen omgeving’;
- ondersteunen bij het creëren en versterken van het eigen
netwerk.
Vrijwilligerspunt (centrale):
- advies en ondersteuning aan organisaties, middels:
trainingen, advisering, verbinden van organisaties,
ondersteuning bij crowdfunding en themabijeenkomsten;
- groei in het aantal bemiddelingen t.o.v. 2018;
- continuering maatschappelijke stage. Het bieden van
voldoende stageplaatsen en vacaturebank
onderhouden/bijhouden;
- activiteiten gericht op maatschappelijk betrokken
ondernemen:
o NL Doet, Westfriese Beursvloer en Westfriese Uitdaging;
o aandacht/promotie voor vrijwilligerswerk;
o minimaal 1 bijeenkomst voor groepsgewijze
ondersteuning.

VoorleesExpress:
- minimaal 25 gezinnen binnen de gemeente Medemblik
nemen deel aan het project;
- contact met de gemeente bij een wachtlijst van meer dan 5
gezinnen;
- het introduceren van het voorleesritueel bij de deelnemende
gezinnen. Hierdoor draagt de VoorleesExpress bij aan de
taalontwikkeling binnen deze gezinnen en dringt de
taalachterstand bij de kinderen binnen het gezin terug;
- het aanbieden van een workshop interculturele
communicatie en interactief voorlezen aan de deelnemende
vrijwilligers;
- het aanbieden van een workshop ‘Herkennen en
doorverwijzen van laaggeletterden’, verzorgt door de
Stichting Lezen en Schrijven, aan de deelnemende
vrijwilligers;
- het actief begeleiden van de deelnemende vrijwilligers.

MVZ

Hulp Dichtbij:
- aanbod creëren van veilig en verantwoord vrijwilligerswerk;
- afstemming tussen organisaties en wijkteams;
- (beter) benutten van “elkaars” vrijwilligers;
- werven van nieuwe vrijwilligers;
- benutten van beschikbaar scholingsaanbod.

Subsidieprogramma 2018

Prestatie-indicatoren
(wat)

5
3

Toekenning van de subsidie voor de VoorleesExpress gebeurt op
grond van het Besluit specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid 2011-2014 en de artikelen 165 t/m 170
van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

MVZ

Vrijwilligerspunt, Hulp Dichtbij en Voorleesexpress hebben een
hoger bedrag aangevraagd. Dit word om budgettaire redenen
afgewezen.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

5
4

Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg
Stichting Westfriese Uitdaging

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

maatschappelijke effect
(waarom)

bevorderen van het maatschappelijk betrokken ondernemen bij
het Westfriese bedrijfsleven.

Te leveren prestaties
(hoe)

- nauwe betrokkenheid bij de Westfriese Beursvloer;
- bemiddelen in vraag en aanbod van materialen (spullen),
middelen (geld) en menskracht (kennis, kunde, extra handen);
- matches tot stand brengen tussen het bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties;
- werven van (nieuwe) bedrijven voor de ondersteuning van
maatschappelijke organisaties;
- in stand houden van de cadeautjesbank.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- publicitair uitdragen van de waarden van het maatschappelijk
betrokken ondernemen;
- uitbouwen van activiteiten en matches ten opzichte van
eerdere jaren;
- de door de gemeenten geïnvesteerde euro’s minimaal
vervijfvoudigen, conform de tarievenlijst van de Nederlandse
Uitdaging.

Toelichting

De financiële bijdrage wordt voor een periode van twee jaar
opgenomen in het subsidieprogramma en daarna geëvalueerd.
De gemeente wil zich hiermee verbinden aan de Westfriese
Uitdaging omdat het bedrijfsleven de gemeente als een
belangrijke partner ziet.

MVZ

6.300

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
6.300
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Ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg
MEE & De Wering mantelzorg
MEE & De Wering Steunpunt Vrijwillige Inzet

Subsidiesoort

Budgetsubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- gezonde en gelukkige burgers die met hun omgeving regie
hebben en houden op eigen leven;
- kwetsbare burgers hebben optimaal toegang tot
voorzieningen en regelingen en zijn in staat zelfstandig en op
volwaardige wijze deel te nemen aan de lokale samenleving;
- alle burgers hebben eigen kwaliteiten die ze kunnen inzetten
voor zichzelf en anderen.

Te leveren prestaties
(hoe)

Voor mantelzorg:
In het najaar van 2018 wordt samen met de partners een
meerjarenplan opgesteld. In dat plan wordt uitgewerkt wat de
rol van het Kennisplatform Mantelzorg voor de komende jaren is:
- uitvoering van het Kennisplatform met activiteiten op het
gebied van netwerkvorming, beleidsadvisering, kennisdeling
en deskundigheidsbevordering;
- de implementatie van mantelzorgondersteuning staat in
beleid en bij de uitvoering centraal;
- het Kennisplatform ondersteunt organisaties bij het
integreren van mantelzorgondersteuning in de reguliere zorg, dienst- en hulpverlening;
- het Kennisplatform biedt mantelzorgers informatie, advies en
een wegwijzer via de website, foldermateriaal en
voorlichtingsbijeenkomsten;
- het Kennisplatform verzorgt publieksvoorlichting;
- het Kennisplatform zorgt voor afstemming tussen
samenwerkende organisaties;
- het Kennisplatform beheert en actualiseert de website zodat
deze vindbaar is voor mantelzorgers en professionals;
- het Kennisplatform verzorgt training, scholing, instructie en
helpdesk.
Voor Steunpunt Vrijwillige inzet:
Inzetten van een team van vrijwilligers die zich richt op het
versterken van de eigen kracht en het welbevinden van mensen
in een kwetsbare situatie. De vrijwilligers zijn gespecialieerd in
informele zorg en richt zich op presentie, respijt en coaching.

MVZ

48.485

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
21.109
27.376

5
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Prestatie-indicatoren
(wat)

Voor mantelzorg
- significant meer mantelzorgers worden bereikt en zijn in
beeld;
- mantelzorgers maken meer gebruik van het aanbod van
mantelzorgondersteuning;
- het aanbod mantelzorgondersteuning is vindbaar en op elkaar
afgestemd en leemtes zijn opgevuld;
- de bekendheid met het begrip mantelzorg is vergroot.
Voor Steunpunt Vrijwillige inzet:
- aantoonbare inzet van vrijwilligers bij cliënten met dementie,
psyciatrische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking,
rouwproblematiek en terminale zorg;
- aantoonbare inzet van vrijwilligers bij cliënten die hulp nodig
hebben bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden
(netwerkversterking, budgetbuddy en 2Takt).
Op korte termijn vindt er met MEE/de Wering overleg plaats
over de te leveren prestaties voor 2019, aan de hand van het
activiteitenplan over 2018.

MVZ

Voor beide onderdelen is een hoger bedrag aangevraagd. Dit
wordt om budgettaire redenen afgewezen.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

5
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Slachtofferhulp
Stichting Slachtofferhulp Nederland

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

- zorgdragen voor opvang van inwoners die slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf of ongeval;
- nazorg van slachtoffers;
- bevorderen en vergroten van de zelfredzaamheid en
weerbaarheid;
- versterken van de eigen regie op leven van inwoners.

Te leveren prestaties
(hoe)

- bieden van consult, informatie en advies;
- ondersteunen van inwoners bij het verwerken van een
gebeurtenis;
- inzet gericht op de bevordering eigen kracht, zelfredzaamheid
en samenredzaamheid;
- signaleren en doorverwijzen.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- hulp aan 150-200 slachtoffers per jaar;
- 24-uurs bereikbaarheid.

Toelichting

De subsidie bedraagt € 0,26 per 44.480 inwoners.

MVZ

11.565

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
11.565

5
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Antidiscriminatie
Art. 1 Bureau Discriminatiezaken

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

waar mogelijk/zover als mogelijk vergroten en stimuleren van
zelfredzaamheid van inwoners met regie op de omgeving zodat
er minder ontkenning van discriminatie en uitsluiting plaatsvindt.

Te leveren prestaties
(hoe)

- ondersteuning bieden aan inwoners door informatie en
advies;
- registreren, rapporteren en behandelen van discriminatieklachten.

Prestatie-indicatoren
(wat)

- minimaal één voorlichtingsactiviteit/publiekscampagne in de
gemeente;
- minimaal 4x per jaar gerichte heldere informatievoorziening
bieden via landelijke website of aan vaste doelgroep via
website of nieuwsbrief;
- continuering van de professionele regionale uitstraling;
- registratie van het aantal discriminatiezaken waardoor de
gemeente aan zijn verplichting kan voldoen om jaarlijks te
rapporteren over de geregistreerde voorvallen.

Toelichting

De subsidie bedraagt € 0,372 per 44.480 inwoners.
MVZ

16.546

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
16.546

5
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Specifieke maatschappelijke activiteiten
Sportinstuif ’t Bon
Alzheimer café

Subsidie 2019
1.558
2.635

Totaal

4.193

Subsidiesoort

Activiteitensubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

begeleiden van en ondersteuning bieden aan mensen met een
beperking en mantelzorgers.

Te leveren prestaties
(hoe)

Sportinstuif ’t Bon
organiseren van bewegingsactiviteiten voor verstandelijk
gehandicapten.
Alzheimercafé
organiseren van thema-avonden.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Alzheimerscafé
organiseert minimaal 1 keer per jaar een themabijeenkomst.
Sportinstuif ’t Bon
organiseert 7 instuiven waarbij minimaal 25 deelnemers per
sportinstuif vanuit de gemeente Medemblik.

MVZ

Sportinstuif ’t Bon
€ 38,- per deelnemer voor 41 deelnemers in gemeente
Medemblik.

Subsidieprogramma 2018

Toelichting

6
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Investeringsregeling Accomodaties
Investeringsregeling Accomodaties
Investeringsregeling Accomodaties

52.081
Investeringssubsidie

Maatschappelijke effect
(waarom)

op een duidelijke en eenvoudige manier financiële steun bieden aan
sport- en welzijnsaccommodaties die willen investeren in
energiebesparing.

Te leveren prestaties
(hoe)

de subsidie is beschikbaar voor sport- en welzijnsaccommodaties
die voorzieningen treffen voor het beperken van de energievraag
en/of het opwekken van duurzame energie en het besparen van
water.

Prestatie-indicatoren
(wat)

Om voor een subsidie vanuit deze nadere regels in aanmerking te
komen, moet aan de volgende criteria worden voldaan:
- de voorziening wordt geplaatst na het in werking treden van
deze regeling;
- de voorziening wordt aangebracht bij een sport- of
welzijnsaccommodatie op het grondgebied van de gemeente
Medemblik;
- de voorziening wordt geïnstalleerd of aangebracht door een
hierin gespecialiseerd bedrijf;
- de sport- of welzijnsaccommodatie waar de voorziening wordt
aangebracht, draagt naar het oordeel van het college bij aan de
doelstellingen vanuit het Programma Leefbaarheid, het
accommodatiebeleid, het (top)sportbeleid of andere relevante
beleidskaders;
- de energierekening van de sport- of welzijnsaccommodatie
waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt afgeschreven van
een bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
- de kosten van de investering van de voorziening waarop de
aanvraag betrekking heeft, worden afgeschreven van een
bankrekening die op naam staat van de aanvrager;
- de aanvrager is in het bezit van alle noodzakelijke vergunningen
met betrekking tot de plaatsing van de voorziening.

Toelichting

De gemeente wil een actief duurzaamheidsbeleid voeren en sporten welzijnsaccommodaties stimuleren om te investeren in een
duurzame exploitatie en energiebesparing. Vanuit die overweging
subsidiëren we investeringen in energiebesparende maatregelen en
energieadviezen die inzicht geven in besparingsmogelijkheden.

IVA

Subsidiesoort

Subsidieprogramma 2018

Totaal

Subsidie 2019
52.081

6
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Subsidieprogramma 2018

IVA

Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de werkelijke
kosten, tot een maximum van € 7.500,- per kalenderjaar per
aanvrager.

6
2

