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Toelichting
Eenjarige subsidies voor professionele organisaties
In 2018 zijn de subsidies voor vrijwilligersorganisaties (o.a. sportverenigingen en wijkverenigingen) verleend voor de jaren 2019-2020.
Eenjarige subsidies voor professionele organisaties
Hoewel de gemeente enige jaren geleden heeft besloten meerjarige subsidies te verlenen voor professionele organisaties, worden de subsidies voor 2020
eenjarig verleend. Door de “herijking subsidiebeleid”, het project om nieuwe regels voor subsidieverlening te maken, is het zinvol om voor één jaar subsidie te
verlenen. Op die manier kunnen de subsidies voor 2021 mogelijk al via de nieuwe regels worden verleend. (Dat kan echter alleen als de regels daarvoor op
tijd vastgesteld zijn).
Indexering
Voor de structurele subsidies voor professionele organisaties geldt een index van 1,5% voor het jaar 2020.
Voor de subsidies voor de vrijwilligersorganisaties geldt: Voor het jaar 2019 is de index 1,8%. Voor het jaar 2020 is de index 1,5%.
Het college verleent subsidies die passen binnen door de raad vastgesteld subsidieplafonds
Het college verleent alleen subsidies die passen binnen de subsidieplafonds die in de gemeentebegroting 2020-2023 zijn opgenomen. Aanvragen boven de
subsidieplafonds worden afgewezen. In een heel enkel geval kan er iets meer beschikt worden, bijvoorbeeld indien de gemeente een verplichte regionale
bijdrage moet betalen. Er kan dan een kleine overschrijding ontstaan.
Het subsidieprogramma bevat niet alle subsidies
Subsidies op het gebied van ruimtelijke planvorming, duurzaamheid, economie en toerisme staan niet in dit subsidieprogramma. Ook de subsidies voor
Stichting Koppel/SWOE voor kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie staan niet in het overzicht. De subsidies van de Goed voor Elkaar regeling
staan ook niet in het overzicht.
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Thema
Doel van het beleid

Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

Leefbaar
1. Krachtige sociale relaties
1.1. Mensen zijn betrokken bij hun wijk en buurt waardoor de kracht en de onderlinge verbondenheid in een buurt
stevig zijn
1.1.1. Multifunctionele accommodaties (kostenplaats Sport- en dorpscentrum Vaassen 651402, Hezebrink 657406,
Kulturhus EGW 657408, St Wijkbeheer Berkenoord 2 665814, Koppel wijkgericht werken in 2017: € 54.615
€ 547.057 + € 321.463 + € 15.000 + € 50.000 (Sport- en dorpscentrum Vaassen) + € 23.355 (Hezebrink) + € 276.251
(Kulturhus EGW) + € 23.606 (St. Berkenoord 2) + € 56.488 Koppel
€ 980.989,- (Sport- en dorpscentrum Vaassen) + € 46.729 (Hezebrink) +
€ 280.671 (Kulturhus EGW) + € 23.990 (St. Berkenoord 2)
x
Ondersteunen en realiseren van gebiedsgericht werken met maatwerk aan voorzieningen per kern
x
Creëren van randvoorwaarden waardoor de betrokkenheid van bewoners op wijkniveau sterker wordt
x
Ondersteunen van accommodaties voor ontmoetingen

Organisatie

Doel

Activiteit

Sport- en dorpscentrum
Vaassen

Leefbaar

Ruimte bieden voor ontmoeting,
zowel in de Koekoek als in de
Wieken. Wanneer activiteiten
worden opgezet door inwoners
van de gemeente, hulp en/of
ruimte bieden de activiteit op te
zetten en / of uit te breiden.

Sport- en dorpscentrum
Vaassen

1.1 Mensen zijn betrokken bij hun wijk en buurt
waardoor de kracht en onderlinge verbondenheid in
een buurt stevig zijn.
1.2 Inwoners organiseren zoveel mogelijk zelf en
ondersteunen elkaar daar waar nodig.
1.3 Voldoende voorzieningen voor sport, cultuur en
ontmoeting per dorpskern.
Ondersteuning

x

2.1 Mensen blijven zelfstandig/thuis wonen, op een
veilige en sociaal verantwoorde manier.
2.4 Inwoners doen mee in de samenleving, met
name door werk of vrijwilligerswerk.
x

x

Een centrum wat 7 dagen
in de week geopend is
voor sporters en publiek
en waar horecafaciliteiten
uitnodigen tot een langer
verblijf;
Aanbieden van
laagdrempelig aanbod
van sport- en
gezondheidsvoorzieninge
n;
Aanbieden van een

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Andere indeling
subsidieactivitei
ten

€ 145.350,00

Andere indeling
subsidieactivitei
ten

€ 745.650,00
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x
x
x

x

x
x

ontmoetingsplek van
gebruikers van beide
centra;
Het aanbieden van
schoolzwemmen en
zwemlessen;
Het aanbieden van
sporten;
Het faciliteren van ruimte
aan sportgroepen en
verenigingen in het
zwembad en bij de
sporthallen;
Het financieel
verantwoord exploiteren
van Sport- en
Dorpscentrum
Het verantwoord
onderhouden van Sporten Dorpscentrum
Bijdrage reservering
groot onderhoud
€ 78.000,00

Stichting Beheer Sporthal
PWA

Leefbaar
1.3 Voldoende voorzieningen voor sport, cultuur en
ontmoeting per dorpskern.
– Ondersteunen van accommodaties voor
ontmoeting;
– Ondersteunen van sport-, cultuurvoorzieningen
en brede scholen;
– Faciliteren van een aanbod kunst en cultuur;
– Faciliteren van een aanbod aan sociaal-culturele
activiteiten.
– Ondersteunen van sport en bewegingsonderwijs

Exploitatiesubsidie met name
voor instandhouding van de PWA
sporthal.

€ 37.532,00

€ 38.170,00

Bijdrage reservering groot
onderhoud

€ 28.000,00

€ 14.000,00

Aanvulling exploitatiesubsidie.
Het betreft 50% van het extra
tekort wat ontstaan is. Onderdeel
hiervan is deelname aan een
onderzoek door een extern

€ 27.000,00
(nieuw beleid
incidenteel)
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Vereniging
De Hezebrink

Ondersteunen van accommodaties voor
ontmoetingen

Stichting Kulturhus EGW

Een basisvoorzieningenniveau met essentiële
minimale faciliteiten is voor elke bewoner
toegankelijk en bereikbaar

Stichting Beheer Wijkgebouw
Berkenoord 2

Ondersteunen van accommodaties voor
ontmoetingen

Stichting Beheer Wijkgebouw
Berkenoord 2

Creëren van randvoorwaarden waardoor de
betrokkenheid van bewoners op wijkniveau sterker
wordt

Koppel/SWOE

Beheer wijkgebouw Balai Pusat

Koppel/SWOE

Gebiedsregisseurs
Verbeteren van de leefbaarheid door:

bureau naar de meest optimale
vorm van beheer en exploitatie.
Het in stand houden en beheren
van dorpshuis De Hezebrink door
het zo optimaal mogelijk verhuren
en beheren van de ruimten en
sportzaal in De Hezebrink.
-Kostendekkend exploiteren van
Kulturhus EGW waardoor
voorzien wordt in een
laagdrempelige ontmoetingsplek;
-Het faciliteren van huisvesting
voor de gebruikers;
-Het verhuren van
kantoorruimtes, Flexkamer en
activiteitenruimten;
-Het aanjagen van nieuwe
ontwikkelingen op het gebied van
cultuur, welzijn en educatie in
samenwerking met interne en
externe partijen.
-In stand houden wijkcentrum
Balai Pusat en tegen een redelijk
tarief beschikbaar stellen voor
welzijns- en culturele activiteiten
-Kwalitatief hoogwaardige locatie
creëren met beheer afgestemd
op de gebruikers
-Beheer, onderhoud gebouw en
bijstand verlenen aan gebruikers.
-Stimuleren van activiteiten vanuit
de wijk Berkenoord 2
-Begeleiding door
opbouwwerker/beheerder
(subsidie wordt deels verstrekt
aan Stichting Beheer Berkenoord
2 en deels aan Koppel/SWOE)
-Er zijn 6 gebiedsregisseurs
actief;

€ 23.193 +
aanvullende
subsidie

€ 46.729,-

€ 274.341,-

€ 278.456,-

€11.187,-

€ 11.377,-

€12.426,-

€ 12.613,-

€ 9.605,-

€ 9.749,-

€ 201.210,-

€ 204.228,-
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-Opbouwen van een netwerk, via o.a. gesprekken,
wijkwandelingen en enquêtes;
-Ondersteunen bij het realiseren van de
gebiedsopgaven.

-Alle gebiedsopgaven zijn
geformuleerd en worden actueel
gehouden
-Bijdragen aan de leefbaarheid
van de gebieden
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

Leefbaar
2. Netwerken
2.1. Bevorderen en ondersteunen van een sterke sociale samenhang
2.1.1. Sociaal Cultureel Werk (kostenplaats 668004 en 667604 + 666100 (buurtbemiddeling + wijksteunpunten) + 669301
(Koppel/SWOE, was- en strijk service) + 665818 (Present)
€ 161.064 (Koppel)) + € 59.874 (Swoe) + € 186.333 (Koppel buurtbemiddeling en wijksteunpunten) + € 60.000,- (Was en strijk
van Koppel/SWOE) + € 33.220,- ( Present)
€ 222.572 (Koppel/Swoe) + € 8.927 (Koppel, vrijwilligersondersteuning) + € 234.835 (Koppel ouderenwerk) +€ 189.304
(pakketmaatregel AWBZ, wijksteunpunten) + € 8.927 (Present)
x
Sociaal culturele activiteiten zorgen voor sociale samenhang
x
Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
x
Wijksteunpunten
x
Participatie
x
Buurtbemiddeling

Organisatie

Doel

Activiteiten

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Koppel/SWOE

Sociaal cultureel werk
-Verbeteren van de betrokkenheid van bewoners
op wijkniveau
-Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk.

-Het sociaal werk werkt
samen met de
gebiedsregisseur en
levert een bijdrage aan
het gebiedsgericht
werken en de
wijkopgaven, samen
met inwoners
activiteiten organiseren
-faciliteren van
onderlinge steun (o.a.
maatjes, Prokkelen)
-faciliteren van (dorps)
projecten en activiteiten
voor ontmoeting en
onderlinge steun
(Burendag, Dag van de
Dialoog etc.)
-kwetsbare inwoners
betrekken en toe leiden

€ 163.741

€ 166.197,-
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Koppel/Swoe

Extra sociaal cultureel werk voor gebiedsopgaven
Berkenoord 2

Koppel/SWOE

Seniorenactiviteiten/ sociaal cultureel werk ouderen
-Verbeteren betrokkenheid bewoners op wijkniveau
-Stimuleren ondersteunen van vrijwilligerswerk

Koppel/SWOE

Buurtbemiddeling
-Het ondersteunen van het zelf-oplossend
vermogen en draagkracht van inwoners
-Het versterken van de leefbaarheid in de buurt
-Ondersteunen en realiseren van gebiedsgericht
werken met maatwerk aan voorzieningen per kern

Koppel/SWOE

Wijksteunpunten
Een herkenbare plek bieden voor ontmoeting en
initiatieven van wijkbewoners stimuleren.

naar activiteiten/
vrijwilligerswerk
Er zijn acties uit de
gebiedsopgaven die nu
onvoldoende opgepakt
kunnen worden. 8 uur
extra sociaal werk om
deze zaken wel op te
pakken.
-Het bieden van
ontspannende,
educatieve en
bewegingsactiviteiten
- Bewoners die
mediator zijn bij
conflicten tussen
bewoners
- conflicten tussen
buren of buurtbewoners
in zo vroeg mogelijk
stadium signaleren
- minder (woon)overlast
- voorkomen van
escalaties
-een laagdrempelige
ontmoetingsplek waar
bewoners terecht
kunnen voor activiteiten,
ontmoeting, informatie,
advies en
ondersteuning
-4 steunpunten
-bewoners zijn als
vrijwilliger actief
-werkwijze en de
activiteiten afstemmen
met de projectgroep
gebiedsgericht werken
en de sociale

-

€ 19.500,- (inc.,
extra uit de ruimte
van
€ 40.000,-)

€ 34.203,-

€ 34.716,-

€ 27.575,-

€ 27.989,-

€ 84.951,-

€ 86.225,-

9

wijkteams.
Koppel/SWOE

Vrijwilligerscoördinatiepunt en mijn buurtje
-het behouden en versterken van participatie
-vrijwilligerswerk is zichtbaar en laagdrempelig
(informatiepunten)
-versterken van de zelfredzaamheid van het
(sociale) netwerk
-werven van vrijwilligers en matchen met vacatures
-organiseren verkiezing vrijwilligers van het jaar en
de Jo-Postprijs

Koppel/SWOE
Projectsubsidie

Project maatjes
-Inzet van getrainde actieve inwoners als maatjes
van kwetsbare inwoners waaronder vluchtelingen
-Zorgdragen voor een betere communicatie bij
taalproblemen tussen inwoners en medewerkers
van een maatschappelijke organisatie, scholen etc.
(niet over privacygevoelige gezondheidszaken); of
bij een conflict tussen inwoners met verschillende
nationaliteiten.
De vrijwillige tolken dragen bij aan cohesie in de
straten en buurten.

Koppel/SWOE
Projectsubsidie

Was- en strijkservice
-Een algemene voorziening voor wasverzorging.
-Uitstroom van mensen met een afstand tot de

-vrijwilligersorganisaties
helpen samen te
werken
-vraag en aanbod via
gebiedsgerichte
vrijwilligersinformatiepunten en via de
website
www.mijnbuurtje.nl
-kortlopend advies en
ondersteuning voor
vrijwilligers en
vrijwilligers organisaties
en bundelen van kennis
(verenigingsbureau)
-organiseren van een
scholingsaanbod
(vrijwilligersacademie)
-organiseren van een
beursvloer
-Vrijwilliger van het jaar
en Jo-Postprijs
-Maatjesproject:
Coördinator
Training
Werving en PR
-Verbinding met
coördinatiepunt
Vrijwillige tolkenpool:
-Projectleiding
Werving en PR
Training
-Verbinding met
coördinatiepunt
Wasverzorging voor
mensen die dit zelf niet
kunnen.

€ 79.438,-

€ 80.630,-

Geïntegreerd in het
coördinatiepunt
vrijwilligers.

Geïntegreerd in het
coördinatiepunt
vrijwilligers.

€ 60.000,- (nieuw
beleid)

Nog onbekend
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St. Present

St. Present

St. Present

St. Present

arbeidsmarkt naar betaald werk.
Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
(regulier, niet specifiek voor nieuwkomers)

Het stimuleren van participatie en integratie voor
nieuwkomers met een extra inzet op meedoen via
begeleidingsoverleg (BO) taalstages en
Presentprojecten.
Uitvoering van het participatieverklaringstraject, met
intensieve training aan statushouders en beknopt
programma aan migranten.
Klets en koek, ontmoeting voor vrouwen waarbij
informatieoverdracht en oefenen met taal het doel
is

Werkervaring opdoen.
Het organiseren van
korte overzichtelijke
projecten voor groepen
vrijwilligers voor
mensen die te maken
hebben met armoede,
een slechte gezondheid
of een sociaal
isolement.
24 begeleidingen à
€ 878,- en 24
begeleidingen à € 439,- 2 groepen van 10-15
personen
- workshop aan 6
migranten
2 groepen van ca. 10
personen

€ 8.354,-

€ 8.927

€ 24.222,-

€ 31.608,-

€ 9.000,-

€ 6.090,€ 780,€ 7.260,-
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Resultaatverwachtingen

Organisatie
Scoutinggroup van
Isendoorn
Stichting Cavente
Speeltuinverenging Jolijt
Speeltuinvereniging Emst
Ver. Scouting Buys Ballot
Scouting Maarten van
Rossum
Roefeldag
Schoolvoetbaltoernooi

Leefbaar
2. Hoog zelf organiserend vermogen
2.1 Bevorderen sterke sociale samenhang door het ondersteunen van vrijwilligersorganisaties voor jeugd
(kostenplaats 667804)
€ 28.965,€ 29.399,x
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
x
Inwoners stimuleren om te gaan sporten
Activiteit
Activiteiten voor jeugd

Toegekende subsidie 2019
€ 3.000,-

Toegekende subsidie 2020
€ 3.000,-

Activiteiten voor jeugd
Activiteiten voor jeugd
Activiteiten voor jeugd
Activiteiten voor jeugd
Activiteiten voor jeugd

€ 5.388,€ 2.970,€ 3.249,€ 6.250,€ 2.000,-

€ 5.469,€ 2.970,€ 3.298,€ 6.250,€ 2.000,-

Activiteiten voor jeugd
Activiteiten voor jeugd

€ 525,€ 750,-

€ 525,€ 750,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie
wordt verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Resultaatverwachtingen

Organisatie
Wijkver. De Kouwenaar
PCOB Epe
Buurtver. Wissel/Tongeren
St. gehandicapten
belangen N.O.-Veluwe
Comité Veteranendag
St. Buurtraad Geerstraat
Oosterhof
St. Jeugd van Toen
St. Oenerhof
Emster Ouderen Soos
Buurtvereniging VemdeNorel
Buurtvereniging Zuuk
Buurvereniging ‘t Laar

Leefbaar
2. Hoog zelf organiserend vermogen
2.1. Bevorderen en ondersteunen van een sterke sociale samenhang door het ondersteunen van
vrijwilligersorganisaties voor maatschappelijke activering (kostenplaats 668006)
€ 24.709,€ 25.080,x
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
x
Stimuleren en ondersteunen van vrijwilligerswerk
Activiteiten
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor ouderen
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor mensen met een beperking (lichamelijk en/of
verstandelijk)
De veteranendag
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor ouderen
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor ouderen
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor ouderen
Diverse sociaal-culturele en recreatieve activiteiten
voor buurtbewoners
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt
Div. soc.-cult en recreatieve activiteiten voor buurt

Toegekende subsidie 2019
€ 2.119,€ 1.650,-

Toegekende subsidie 2020
€ 2.151,€ 1.650,-.

€ 900,€ 1.500,-

€ 900,€ 1.500,-

€ 800,€ 2.484,€ 1.673,€ 923,-

€ 800,€ 2.521,€ 1.698,€ 923,-

€ 1.650,-

€ 1.675,-

€ 1.000,-

€ 1.000,-

€ 1.540,-

€ 1.540,-

€ 2.169,€ 1.500,-

€ 2.202,€ 1.500,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie
wordt verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Resultaatverwachtingen

Organisatie
Volleybalver. Ormi
Ponyclub en rijver. WET
Sportver. Wissel
Handbalver. CVO
Gymnastiekver. Hercules
Sportp. Oosterhof/
Korfbalver. Regio 72
Tennisver. Epe
Hippische Ver. Epe
Tennisclub Vaassen
C.V.S. Vios
Badmintonclub 70
EZC ‘84
Volleybalver. BLOK
VV Oene
Gymnastiekver Gazelle
Tenniscntr. De Kouwenaar
Badmintonclub Epe
ZVV
Mixed Hockey Club Epe
Cialfo
SV Vaassen
SV Epe
VV KCVO
’t Ros Beyaert

Leefbaar
2. Hoog zelf organiserend vermogen
2.1. Inwoners organiseren zoveel mogelijk zelf en ondersteunen elkaar daar waar mogelijk (kostenplaats 651804)
€ 32.721,€ 33.211,x
Ondersteunen van vrijwilligerswerk
x
Inwoners stimuleren om te gaan sporten
Activiteit
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten

Toegekende subsidie 2019
€ 1.557,€ 555,€ 1.075,€ 981,€ 1.442,€ 1.558,-

Toegekende subsidie 2020
€ 1.578,€ 562,€ 1.090,€ 996,€ 1.463,€ 1.380,-

Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Diverse activiteiten
Pony en paardrijden voor inwoners met een handicap

€ 1.000,€ 1.189,€ 970,€ 2.514,€ 619,€ 750,€ 1.524,€ 1.240,€ 1.105,€ 852,€ 500,€ 880,€ 2.260,€ 1.796,€ 500,€ 1.851,€ 2.327,€ 789,-

€ 1.015,€ 1.205,€ 950,€ 2.549,€ 628,€ 761,€ 1.545,€ 1.259,€ 1.121,€ 864,€ 508,€ 892,€ 2.292,€ 1.821,€ 508,€ 1.877,€ 1.880,€ 801,-

.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie
wordt verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Leefbaar
Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

3. Goede basisvoorzieningen
3.1. Een basisvoorzieningenniveau met essentiële minimale faciliteiten is voor elke bewoner toegankelijk en bereikbaar
(kostenplaats: 650200 Bibliotheekwerk, 650400 Cultuurplein NV, 654000 VSM en 651806 Buurtsport)
€ 575.891 (Bibliotheek NV) + € 312.618 (Cultuurplein NV) + € 19.245 (Veluws Streekmuseum) + € 154.710 (Koppel/SWOE
Buurtsport)
€ 592.209 (Bibliotheek NV) + € 317.620 (Cultuurplein NV) + € 19.555 (Veluws Streekmuseum) + € 180.822 (Koppel/SWOE
Buurtsport)
x
Ondersteunen van accommodaties voor ontmoeting
x
Ondersteunen van sport- en cultuurvoorzieningen
x
Faciliteren van een aanbod kunst en cultuur
x
Faciliteren van een aanbod sociaal-culturele activiteiten

Organisatie

Doel

Activiteit

Bibliotheek Noord-Veluwe

Het ter beschikking stellen van kennis en informatie
Het bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en
educatie
Het bevorderen van lezen en laten kennismaken
met literatuur.
Kinderen en jongeren ontvangen cultuureducatie

31 openingsuren in Epe
21 openingsuren in Vaassen
200.000 uitleningen
20% van de inwoners is lid
van de bibliotheek
Kinderen en jeugd tot 21 jaar
maken kennis met muziek,
beeldende kunst, theater/
drama en dans. Dit gebeurt
zowel binnenschools als
buitenschools. Er zijn vele
uitvoeringen van de diverse
disciplines.
De cultuurmakelaar verbindt
en versterkt bestaande en
nieuwe samenwerkingen
rondom kunst en cultuur.

Cultuurplein Noord Veluwe

Cultuurplein Noord Veluwe

1800 leerlingen in het PO en 200 leerlingen in VO
komen in aanraking met kunst en cultuur

Cultuurplein Noord Veluwe

200 kinderen van BSO komen in aanraking met
kunst en cultuur
Verhogen van Cultuurparticipatie

Cultuurplein Noord Veluwe

Uitvoeren van culturele
activiteiten op de BSO.
Verbinding leggen met

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

€ 574.891

€ 586.389,00

n.b. € 1.000,- via
factuur, niet via
subsidie
€ 226.099,-

€ 255.132,00

€ 39.056,-

€ 15.237,00
vanuit
kostenplaats
651806 Buurtsport
coaches
€ 22.855,00

€ 16.273,-

€ 30.000,00

€ 22.518,-
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Cultuurplein Noord Veluwe

Versterken van lokale kunst- en cultuurorganisaties
en lokale kunst- en cultuurbeleving

Carillon

Bespelen van Carillon

Veluws Streekmuseum

-exploitatie van museum en beheer van collectie;
kindermiddagen, rondleidingen, evenementen etc.

Veluws Streekmuseum

-versterken van (lokale) samenwerking met
(culturele) partners
-vernieuwing van de presentatie
-versterken publieksbereik
-vergroten van de maatschappelijke functie

Radio 794

Radio 794 verzorgt programma’s t.b.v. in de
gemeente levende maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke behoeften. Voldoen
aan eisen van het Commissariaat v.d. Media

Koppel/SWOE

Buurtsport

thema’s uit het sociaal
domein, vanuit de behoefte
lokale initiatieven te
ondersteunen die bijdragen
aan de leefbaarheid in de
gemeente Epe.
Stimuleren van lokale
samenwerking, zorg dragen
voor de Nationale
Cultuurweek in Epe.
Bespelen van Carillon door
beiaardier
-beheer en dagelijks
onderhoud gebouwen,
terreinen en inventaris
-openstellen museum voor het
algemene publiek met een
vaste presentatie en een
jaarlijkse
wisseltentoonstelling;
-bijzondere activiteiten voor
doelgroepen en een educatief
programma basisonderwijs
aanstellen van een
coördinator
-vernieuwing van de
presentatie van de collectie
-interactieve activiteiten
-digitalisering
-evaluatie naar de effecten en
standpuntbepaling
Maken van radio- en tvprogramma’s op het gebied
van educatie, informatie en
recreatie over dat wat leeft
binnen de Eper
gemeentegrenzen.
-organiseren naschoolse

€ 6.509,-

€ 7.125,00

€ 18.925,-

€ 5.000,(structureel ,
nieuw)
€ 19.209,00

€ 25.000,-*

€ 25.000,00

€ 18.055,-

€ 18.326,00

€ 139.945,-

€ 142.044,-
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-Invulling geven aan de acht doelstellingen uit het
uitvoeringsplan van de buurtsportcoaches.
-Werken aan een gezonde omgeving met
structurele aandacht voor een gezonde leefstijl in
het algemeen en een gezond gewicht in het
bijzonder.

activiteiten (After sCool 1x per
week), minimaal 2
sportkennismakingstrajecten
en sportdag voor groep 7 en 8
-ketensamenwerking voor
jeugd en voor senioren
-ondersteunen
sportverenigingen bij
kennismakingsaanbod,
toernooien en ontwikkeling
van nieuw sportaanbod
-ondersteunen scholen bij
Gezonde School en behalen
van het vignet Gezonde
School
-Ondersteunen van
verenigingen i.h.k.v. Veilig
Sportklimaat/ positief coachen
-jaarlijks 2 x (GALM) fittesten
in de wijk
- sport/gezondheidsmarkt voor
senioren organiseren
-doorontwikkelingen van
www.heelepebeweegt.nl
-organiseren van 2x p. j.
sportcafé
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

Leefbaar
3. Goede basisvoorzieningen
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur (kostenplaats 653204)
€ 29.017,€ 29.452,x
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
x
Faciliteren van een aanbod aan kunst en cultuur

Organisatie

Activiteiten

Toegekende subsidie 2019

Toegekende subsidie 2020

St. Oranjecommissie
Vaassen

Koninginnedagactiviteit

€ 2007,-

€ 2.035,-

€ 2.145,€ 3.534,-

€ 2.175,€ 3.584,-

€ 2.447,-

€ 2.481,-

€ 2.017,€ 2.503,€ 937,€ 1.606,€ 1.704,€ 2.437,€ 1.385,€ 1.508,€ 1.578,€ 969,€ 756,-

€ 2.958,€ 2.538,€ 975,€ 1.629,€ 1.728,€ 2.471,€ 1.404,€ 1.529,€ 1.600,€ 983,€ 743,-

€0

€0

St. Kunsthuis KEK
St. Cultureel Platform Epe

Kunstexposities, kunstprojecten en landart projecten
Zomeravondconcerten, wintervoorstellingen en
deculturele pleinmarkt
St. Kulturhus Oene
Filmavonden, kindertheater, themavonden en
exposities
St. De Ring
Exposities
St. Jazz Comes to Town
Concerten
Oranjevereniging Oene
Koninginnedagactiviteit
Oranjevereniging O.Z.O.
Koninginnedagactiviteit
Wilhelminavereniging Epe
Koninginnedagactiviteit
Museum Vaassen Historie
Exposities, lezingen, rondleidingen en voorlichtingen.
Theater Langs de IJssel
Theateractiviteiten
Museum Oene
Exposities
St. Paardenvierdaagse Epe
Publiekactiviteit
Stichting Glaskunst
Expositie
Stichting Bijenhoudersver. De Bijenmarkt
Imme
Stichting Kerstmarkt Epe
Aanvraag voor kunstobject, niet voor activiteit,
subsidieaanvraag activiteitensubsidie afwijzen

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie
wordt verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Organisatie

Doel

Activiteit

Radio 794

Radio 794 verzorgt
programma’s t.b.v. in de
gemeente levende
maatschappelijke, culturele,
godsdienstige en geestelijke
behoeften. Voldoen aan eisen
van het Commissariaat v.d.
Media

Maken van radio- en tv-programma’s op
het gebied van educatie, informatie en
recreatie over dat wat leeft binnen de
Eper gemeentegrenzen.

Organisatie

Doel

Activiteit

Stichting Eper
Carillon in stand houden
Carillon
*Er is een amendement uit 2018 over het Carillon.

Onderhoud en instandhouden.

Toegekende
subsidie 2019
€ 17.700,-

Toegekende
subsidie 2019
*€ 2.900,-

Toegekende subsidie 2020
€ 18.055,-

Toegekende subsidie 2020
€ 2.952,(zaak 74511)

19

Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

Leefbaar
3. Goede basisvoorzieningen
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties Amateurkunst (harmonie en fanfare) (kostenpl. 653202)
€ 27.510,€ 27.923,x
Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties
x
Faciliteren van een aanbod aan kunst en cultuur

Organisatie
Vaassens Fanfare
Harmonie Muziekvereniging
Prins Bernhard

Activiteiten
Concerten en optreden bij evenementen
Concerten en optreden bij evenementen

Toegekende subsidie 2019
€ 5.743,€ 9.000,-

Toegekende subsidie 2020
€ 5.743,€ 9.000,-

Kon. Muziekver. Harmonie
Epe
Accordeonvereniging KNA
Muziekver. Vriendschap Oene

Concerten en optreden bij evenementen

€ 5.009,-

€ 5.084,-

Concerten en optreden bij evenementen
Concerten en optreden bij evenementen

€ 2.347,€ 4.619,-

€ 2.382,€ 4.688,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt
verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020

Subdoelen

Ondersteuning
Kansen voor de jeugd
Preventie, vroegtijdige signalering en aanpak van belemmeringen en voldoende ruimte voor ontwikkeling en
ontplooiing van de jeugd (668200 (Vérian), 667804 (Koppel), maatsch. Stages 640000
Subsidieplafonds CJG 1 (668200 en 667122) € 530.795,- + subsidie CJG 2 (667122) € 95.000,- +
€ 86.871 (Vérian) + € 266.494 (Koppel/SWOE jongerenwerk) + € 12.411 (Koppel/SWOE stages)+ Plusvoorziening € 25.857 + €
1.966,- (Epop)
Subsidieplafonds CJG 1 (668200 en 667122) € 289.965 + subsidie CJG 2 (667122) € 356.712
+ ongeveer € 136.894,- en nog eens € 10.000,- ruimte op de kostenpost (Vérian) bedrag hangt af van overige benutting
subsidieplafond 668200) + € 268.000 (= € 300.086 minus bedrag jeugdsubsidies € 30.000.en bedrag Epop € 2.000
(Koppel/SWOE jongerenwerk) + (€ 14.000 op kostenpost 667800 en 668200 en € 17.000 nieuw beleid voor Steunouder) + €
12.610 (Koppel/SWOE maatsch. stages) + € 26.245 (Plusvoorziening) + € 2.000 (Epop) + Halt (666000) € 9.935
x
Samenhangend en adequaat aanbod van op preventie gerichte ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek
x
Een samenhangende en sluitende lokale infrastructuur voor informatievoorziening, signalering, beoordeling en interventie
x
Zo vroeg mogelijk signaleren, aanpakken en voorkomen van onderwijsachterstanden en schooluitval

Organisatie

Doel

Activiteit

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Vérian - CJG Epe

-Advies voor laagdrempelige vragen rondom
opgroeien en opvoeden en advies
-Toegangsverlening individuele voorzieningen
jeugd
- Inzet GZ-psycholoog in verbinding met huisartsen
- Bemensing CJG met manager, orthopedagoog,
toegangsmedewerkers, administratief medewerker
en baliemedewerker

-Uitvoering taken CJG
Epe
-De verdiepende
samenwerking tussen
huisartsen en CJG
draagt bij aan het
preventiever kunnen
werken, lichtere vormen
van zorg dichterbij huis
inzetten en hiermee
verwijzing naar
specialistische,
duurdere zorg te
verminderen.

€ 489.803,€ 95.000,- (nieuw
beleid uit begroting
2018)

€ 611.729,- (en
daarnaast
€ 40.000,- middelen
inzet vanuit
reserve Vérian)

Verian –SMW

Schoolmaatschappelijk werk:
Uitvoeren van een op preventie gerichte
ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek:

-het schoolmaatschappelijk werk (SMW)
is gericht op de

€ 86.871,-

€ 147.576,(€ 157.098,- is
gevraagd)
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-Samenhangend en adequaat aanbod van op
preventie gerichte ondersteuning bij opvoed- en
opgroeiproblematiek
-Een samenhangende en sluitende lokale
infrastructuur voor informatievoorziening,
signalering, beoordeling en interventie
-Zo vroeg mogelijk signaleren, aanpakken en
voorkomen van onderwijsachterstanden en
schooluitval
-De school wordt gebruikt als vindplaats voor
problemen bij opvoeden en opgroeien

Vérian – SMW

Extra schoolmaatschappelijk werk

Vérian – SMW voorschools

Voorschools maatschappelijk werk
-vroegtijdig signaleren en hulp bieden

Koppel/SWOE

Jongerenwerk
-(Kwetsbare) jongeren ondersteunen bij het
opgroeien;
-Talentontwikkeling door middel van een vrijetijdsaanbod in de wijk:

driehoek kindouders- school, waarbij
het belang van een
optimale ontwikkeling
van het kind centraal
staat;
-deelname MDT 12
-Het betreft SMW voor
het PO en het VO.
-klanttevredenheid 7-8;
-65% van klanten geeft
aan zich beter te voelen
na interventie en in het
vervolg soortgelijke
problemen op te kunnen
lossen (zelf of in eigen
netwerk)
Zie hierboven +
voorkomen wachtlijsten
-inzet maatschappelijk
werker voor min 4 uur
p.w.
-voor kinderen vanaf 2,5
jr. en hun ouders.
-vroegtijdig signaleren
en eventueel aanbieden
hulp en begeleiding
-in kinderopvang en
peuterspeelzalen
-deskundigheidsbevordering van
personeel kinderopvang
en peuterspeelzalen
-jongerencentra in de
dorpen;
-bezoeken aan groepen
jongeren op straat (8-10

€ 33.000,- (nieuw
beleid 2019-2020)
€ 15.000,-

€ 146.120,-

€ 148.312,-
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-Vroegtijdige aanpak van problemen en overlast
gevend gedrag;
-Jongeren betrekken bij de samenleving en de
samenleving betrekken bij jongeren.

HALT

Preventie aanbod onderwijs

Koppel/SWOE

Steunouder
-Kwetsbare ouders in een vroeg stadium steunen
en krachtiger maken door het versterken van het
sociaal netwerk en/of de inzet van vrijwilligers
-Kennisoverdracht over zelf opvoedproblemen
oplossen, hoe het gezin te ontlasten of indien nodig
een beroep te doen op professionele ondersteuning
-Voorkomen en verminderen van
ontwikkelingsproblemen en ernstige en langdurige
problemen

Koppel/SWOE

Maatschappelijke stages
-bewustwording participatie samenleving
-oriëntatie loopbaan
-onderzoek burgerschapselementen
-makelaarsfunctie Koppel (vraag/aanbod)

uur per week, 3
avonden), afstemming
met straatgroepenteam;
-faciliteren jongerenontmoetingsavonden,
jongerenactiviteiten,
beweegactiviteiten,
zoveel mogelijk
georganiseerd door
jongeren en vrijwilligers,
ondersteund door
jongerenwerker.
-inzet 27 trajecten op
basis en voortgezet
onderwijs als onderdeel
van Integraal Lessen
Programma/ coördinatie
GGD/ CJG Epe.
-Coördinatie van
steunouder
-Gezinnen
ondersteunen (min. 15
per jaar)
-Kennisoverdracht aan
ouders en steunouders.

-Maatschappelijke
stages:
Scholieren maken
kennis met maatsch.
inzet (+/- 250 plekken
p.j.), beheer website,
beantwoorden

€ 6.885,-

€ 6.885,-

€ 34.000,- (incl.
€ 17.000,- nieuw
beleid)

€ 27.405,-

€ 12.241,-

€ 12.611,-
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RSG Noord- Oost Veluwe

Plus voorziening
-Het aanbieden van ondersteuningsactiviteiten in
de Plusklas voor leerlingen waarmee het tijdelijk
wat minder gaat

Epop

Ontplooiing voor de jeugd.

vragen, eventueel
individuele begeleiding,
zoeken naar nieuwe
stageplekken,
samenwerking school,
organiseren van
voorlichting).
- Rebound voorziening:
het bieden van
expertise op het gebied
van dyslexie,
dyscalculie, ambulante
begeleiding, het
inzetten van het
kernteam met als doel
op integratie
oplossingen te bieden in
het kader van passend
onderwijs
- +/- 30 leerlingen p.j.
-Organiseren van
popfestival voor de
jeugd;
-Organiseren van Epop
in de kerk.

€ 25.857,-

€ 26.245,-

€ 1.966,-

€ 2.000,- (€ 3.500,gevraagd)

Toelichting Vérian
In 2015 heeft het college besloten om tot en met 2018 € 33.000,- extra per jaar te investeren in schoolmaatschappelijk werk (2015-07263).
In 2018 heeft de raad besloten wederom voor 2019 en 2020 € 33.000,- extra per jaar te investeren in het schoolmaatschappelijk werk.
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Ondersteuning
Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoel

Iedereen doet mee - maatschappelijke participatie
4.1. Financiële ondersteuning (kostenplaats: 665822 en 662600) in 2017 € 15.980 en € 17.000
€ 16.582 (665822) en € 17.583 (662600) = € 34.165 /en € 17.368,- (669220)
€ 33.109 (subsidieregeling CVTM, 665822) en € 95.636 (subsidies minimabeleid, 662600)
x
Uitvoeren van een aanbod gericht op financiële zelfredzaamheid
x
Woonbegeleiding

Organisatie

Doelstelling

Activiteiten

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Koppel/SWOE

Formulierenteam
-Vergroten van de financiële zelfredzaamheid

€ 33.643,-

€ 34.148,-

Koppel/SWOE

4 uur extra Formulierenteam
-Vergroten van de financiële zelfredzaamheid

-Activiteiten om de
onderbenutting van
voorzieningen tegen te
gaan
-Zo nodig helpen met
ordenen van de
financiële administratie
en het invullen van
formulieren
-Signaleren complexe
problemen voor MDT
Idem

-

€ 10.250,- (extra
bedrag uit de
€ 40.000,- ruimte in
begroting
Koppel/Swoe)

Leger des Heils

Preventieve woonbeleiding
Met betrekking tot het product Preventieve
Woonbegeleiding (PWB) zijn er twee doelstellingen:
1) Het voorkomen van ontruiming.
2) Deelnemer kan zelfstandig, al dan niet met
behulp van informele zorg, de administratie op orde
houden.

€ 22.224,-

€ 16.678,-

In de periode 1 januari
2020 tot en met 31
december 2020
zullen er 3 zware
trajecten, uitgaande van
€ 3.581 per traject,
worden uitgevoerd.
Er zullen in deze
periode maximaal 2
lichte trajecten,
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Stichting Leergeld Noord
Veluwe

Verbeteren van de maatschappelijke participatie
voor kinderen uit gezinnen met beperkte financiële
middelen(een inkomen tot 120% van het wettelijk
sociaal minimum of een laag besteedbaar inkomen)
doordat ze toegang krijgen tot benodigdheden om
kansrijk mee te doen.

Stichting de Voedselbank
Vaassen, Epe, Heerde en
omgeving

Vermindering financiële problemen bij kwetsbare
gezinnen.

uitgaande
van € 2.386 per traject,
worden uitgevoerd.
Naast de uren welke
direct worden besteed
aan de deelnemers,
wordt per maand
een uur berekend voor
het overleg met de
gemeente Epe.
Dit zijn 12 uur * € 96,90
=
€ 1.162,80,Uitvoering geven aan
het Kind-pakket door de
formule van Stichting
Leergeld Noord Veluwe
als werkwijze te
gebruiken.
Wekelijks verstrekken
van voedselpakketten
aan gezinnen in de
gemeente Epe, volgens
de criteria van de
Landelijke
Voedselbanken
Nederland.

€ 100.000

€ 85.000

€ 6.102

€ 7.000

Toelichting op de subsidieverstrekking aan Koppel/SWOE
-De subsidie wordt deels gedekt vanuit kostenplaats 667604. De rest van het bedrag, ongeveer € 17.000,-, komt van de kostenplaats 662600 “Verstrekking
directe levensbehoeften/bijzondere bijstand”.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoel

Ondersteuning
Iedereen doet mee
Inwoners doen mee in de samenleving, met name door werk en vrijwilligerswerk (666404 en 665801)
€ 84.766 + € 7.157 (Artikel 1) + budget voor inburgering statushouders
€ 36.479 (Vluchtelingenwerk) + € 8.021 (Artikel 1) + budget voor inburgering statushouders
x
Begeleiden bij inburgering
x
Voorkomen van discriminatie

Organisatie

Doelstelling

Activiteiten

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende subsidie
2020

Vluchtelingenwerk

-Het aanbieden van een adequaat aanbod
gericht op volwaardige participatie en
bevorderen van zelfstandig functioneren van
statushouders.
(zie de subsidiebeschikking 2019 voor een
gedetailleerde opsomming van activiteiten en
kosten)

Het aanbieden van een
adequaat aanbod gericht op
volwaardige participatie en
bevorderen van zelfstandig
functioneren van
statushouders

€ 61.529,-

€ 49.844,-

Vluchtelingenwerk

-Nieuwkomers leren hun financiën te
beheren en te voorkomen dat schulden
problematisch (kunnen) worden

-Eurowijzer, een training
omgaan met geld

€ 21.450,-

Rest van subsidie
2019 in 2020 inzetten
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Art 1 Noord oost
Gelderland

Uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening

Bieden van onafhankelijke
bijstand door:
-Ondersteuning bieden aan
melders bij klachten
-Informatie en advies
verstrekken over mogelijk te
ondernemen stappen
-Bijstand te verlenen bij de te
ondernemen stappen
-Vooronderzoek en onderzoek
in te stellen
-Te bemiddelen tussen klager
en beklaagde
-Registreren van de
discriminatiemeldingen.

€ 7.884,- *(nb iets
hoger dan
subsidieplafond)

€ 7.956,-

Koppel/SWOE

Huismeester kamerbewoners
-Het stimuleren van de bewoners van twee
panden in Epe tot goed gebruik van het
gehuurde door het opstellen van huisregels en
samenlevingsafspraken en het samen
verrichten van reparaties aan inventaris, pand
en terrein
-Het aanspraakpunt zijn voor bewoners en
omwonenden
Begeleiding van statushouders

-Opstellen van huisregels en
samenlevingsovereenkomsten
-Gebouwen, terreinen en
inventaris onderhouden
-Toezicht op gebouw,
inventaris en directe
omgeving
-Contacten met bewoners en
omwonenden onderhouden

€ 8.056,-

€ 8.777,-

Na 8 maanden de
maatschappelijke begeleiding
van statushouders
voortzetten, na de begeleiding
van Vluchtelingenwerk

€ 9.800

€ 9.800

Koppel/SWOE

+ 4 uur extra
€ 10.250 (uit de €
40.000,- in de
begroting van
Koppel-Swoe)

*Art 1 ontvangt een subsidie die wat hoger is dan het subsidieplafonds. Art 1 werkt met bedragen per inwoner, die voor de hele regio gelijk zijn. De gemeente
Epe kan hier niet van afwijken.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019
Subsidieplafond 2020
Subdoelen

Ondersteuning
5. Goede zorg en ondersteuning
Ondersteuning van mantelzorgers, door ondersteuning vrijwilligersorganisaties hulpdiensten kostenplaats 665816)
€ 6.545,€ 6.643,x
Voorzieningen voor ouderen en mensen met beperking
x
Faciliteren van activiteiten waardoor maatschappelijk verkeer mogelijk is voor ouderen en mensen met een beperking.

Organisatie
De Kruimelschaar Epe
Vrijwillige Hulpdiensten Vaassen

Activiteiten
Hulpdiensten en lotgenoten
Hulpdiensten

Toegekende subsidie 2019
€ 3.740,€ 2.656,-

Toegekende subsidie 2020
€ 3.796,€ 2.742,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2019 en 2020) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie
wordt verstrekt dan wordt aangevraagd.
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Thema
Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019

Subsidieplafond 2020

Subdoelen

Ondersteuning
4. Goede zorg en ondersteuning
4.1 Mensen blijven zelfstandig/ thuis wonen, op een veilige en sociaal verantwoorde manier (kostenplaats 667604,
665822 (SWOE), 612100 (Slachtofferhulp) en 665800 (Vérian, maatschappelijk werk) + 666100 (Netwerk Dementie) +
669510 (Veilig Thuis)
€ 32.271 + € 30.000,- (665822 mantelzorg Koppel/SWOE) + € 73.500 (669303 mantelzorgwaardering) + € 25.275 (Thuis
wonen later) + € 9.327 (Slachtofferhulp) + € 2.380 (Viattence) + € 316.520 (Verian) + € 15.000 (incidenteel Vérian) + € 28.960
+ nieuw € 6.000 (Netwerk Dementie) + € 121.272,- (Veilig Thuis) + € 17.368,- (De Ontmoeting) + € 11.337 (Wmo-adviesraad)
+ € 340.000 (cliëntondersteuning Mee)
€ 33.109 + € 30.000 (jonge mantelzorgers nieuw beleid) (665822 mantelzorg Koppel/SWOE) + € 73.500 (669303
mantelzorgwaardering) + € 26.850 (Thuis wonen later) (691002) + € 9.476,- (Slachtofferhulp) + € 2.416,- (Viattence) + €
323.823,- (Verian) + € 0 (incidenteel Vérian) + € 29.462 + € 6.102 (Netwerk Dementie) 66600 + € 123.091,- (Veilig Thuis) + €
25.500 ( De Ontmoeting) + € 11.477 (Wmo-adviesraad) + € 345.100 (clïëntondersteuning MEE)
x
Voorzieningen treffen voor ouderen en mensen met een beperking om hun mobiliteit te behouden of vergroten
x
Voorzieningen zijn toegankelijk waardoor deelname aan het maatschappelijk verkeer mogelijk is
x
Faciliteren van een aanbod aan activiteiten

Organisatie

Doel

Activiteit

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Koppel/SWOE

Thuis wonen nu (dit was tot 2017 het product
preventief huisbezoek)
Signaleren van sociale problematiek en het
doorverwijzen en bemiddelen naar hulp of diensten
op de terreinen wonen, welzijn, veiligheid en zorg

-Preventieve huisbezoeken
aan inwoners 65+
-Minimaal 50 bezoeken per
jaar
-Versterken van informeel
en formeel netwerk van
senioren
-signaleren van knelpunten
en helpen bij vinden van
hulp/ diensten of
ondersteuning

€ 11.563,-

€ 11.736,-
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Koppel/SWOE

Cliëntondersteuning ouderen
Bieden van onafhankelijke ondersteuning met
informatie, advies die bijdraagt aan het versterken
van de zelfredzaamheid en participatie. Met name
voor senioren, mantelzorgers en voor een bredere
doelgroep van inwoners die zelf niet in staat zijn om
gebruik te maken van voorzieningen.

Koppel/SWOE

Steunpunt mantelzorg
Bieden van onafhankelijke ondersteuning met
informatie en advies die bijdraagt aan het
versterken van de zelfredzaamheid. Met name voor
ouderen en senioren.
-Het zorgaanbod inzichtelijk maken.
-Het organiseren van een aanbod van
ondersteuning en voorlichtingsactiviteiten/
lotgenotencontacten voor mantelzorg
-Administratie en uitvoering t.b.v. het mantelzorgcompliment.
-Ondersteunen van jonge mantelzorgers: verwijzen,
ontspanning en lotgenotencontact

-Mensen voorzien van
informatie advies en
ondersteuning zodat
mensen beter zelfstandig
kunnen functioneren;
-Helpen met het versterken
van de netwerken van de
cliënt;
-Ondersteuning bij gesprek
met gemeenten, bij
aanvragen
-16 uur per week, 65
cliënten, 500 cliëntcontacten, 120
huisbezoeken en
gemiddeld 5 gesprekken
per cliënt
-40 mantelzorgers, 320
cliëntencontacten, waarvan
80 huisbezoeken,
beantwoorden van vragen
via telefoon/ mail en 2x per
jaar een nieuwsbrief
-mantelzorgwaardering
vetrekken aan de
mantelzorgers (1 x per jaar)
-organiseren van de dag
van de mantelzorger (1 x
per jaar)
-ontmoetingsochtenden (11
x per jaar)
-voorlichting over thema (2
x per jaar)
-activiteit voor jonge
mantelzorgers (12 x per
jaar)

€ 51.178,-

€ 51.946,-

€ 54.238,-

€ 55.052,-
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Koppel/SWOE

Extra inzet voor jonge mantelzorgers

Koppel/SWOE

Mantelzorgwaardering
Waardering van
mantelzorgers en in
beeld krijgen van
mantelzorgers
Juridische advisering en ondersteuning
-Vrijwilligers geven advies en informatie op het
gebied van arbeid, buren, wonen, invullen van
formulieren (verbinding formulierenteam) en
betrekken eventueel hulpverlening (wetswinkel)
-professionals geven 2 x per maand juridisch
advies en informatie op sociaal juridische
onderwerpen (o.a. arbeidsrecht en huurrecht)
Thuis wonen later
Door huisbezoeken van vrijwilligers inwoners( met
name 55+) aanmoedigen tot woningaanpassingen,
waarbij onder andere aandacht is voor veiligheid en
domotica.

Koppel/SWOE

Koppel/Swoe

St. Slachtofferhulp

-Slachtofferhulp Nederland ondersteunt inwoners
uit gemeente Epe die slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf, verkeersongeluk of
calamiteit. Slachtofferhulp geeft invulling aan de
'Richtlijn 2012/29/EU’ waarin de minimumnormen
voor de rechten, de ondersteuning en de
bescherming van slachtoffers van
strafbare feiten zijn geformuleerd.

€ 73.500,-

€ 30.000,- (nieuw
beleid
gemeentebegroting
2019-2022), laatste
jaar
€ 73.500,-

-advies en informatie
gedurende 40 weken, 60
bezoekers per jaar
-2 x per per maand
professioneel advies

€ 5.918,-

€ 6.007

-toeleiding naar project
thuis wonen en later (door
directe aanschrijving en via
buren, kinderen,
organisaties en
verenigingen)
-inzetten Gelderse Huistest
-presentatie en
informatiemarkten
-toeleiding naar o.a.
klussendiensten
Slachtofferhulp Nederland
biedt gestructureerde
opvang en begeleiding:
-Praktische ondersteuning
bij contacten met instanties
en verzekeraars;
-Juridisch: informeren en
adviseren over het
strafproces en begeleiding

€ 25.275,-

€ 25.654,-

€ 8.542,-

€ 9.614,- (€ 9.476,- in
begroting, subsidie is
iets hoger omdat de
subsidie op
inwoneraantallen is
gebaseerd.)

Activiteiten voor jonge
mantelzorgers tot 24 jaar:
signaleren, verwijzen,
ontspanning,
lotgenotencontact.
Registreren en verstrekken
van een geldbedrag aan
mantelzorgers

€ 30.000,- (nieuw
beleid)
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Viattence - De Speulbrink

Verian

Vergroten en behouden van zelfstandigheid,
participatie en sociale contacten.
Het versterken van sociale vaardigheden, mobiliteit
en gevoel van eigenwaarde.
Activiteiten (recreatieve, kleinschalige
groepsactiviteiten en welzijnsactiviteiten) voor
bewoners binnen de Speulbrink, maar ook zeker
voor externe bezoekers.
Het trainen / begeleiden van vrijwilligers bij de
activiteiten die zij ondersteunen.
Algemeen maatschappelijk werk:
-Randvoorwaarden scheppen om betrokkenheid
van bewoners op wijkniveau te versterken
-Uitvoeren van preventieve zorg
-Uitvoeren van een aanbod gericht op financiële
zelfredzaamheid
-Het beperken of wegnemen van sociale
problematiek via ketenaanpak (overlast, schulden,
slachtofferschap, sociaal isolement)

tijdens en na de zitting.
-Emotionele ondersteuning
en psychosociale bijstand
in acute situaties.
-Ondersteunen gemeenten
bij de communicatie met
getroffenen.
-Optredens, markten en
welzijnsactiviteiten
-Beweegactiviteiten i.s.m.
de buurtsport-coaches
-In stand houden en
beheren van de ruimte
(zodat mensen vanuit het
dorp ook de ruimte en
gelegenheid hebben deel te
nemen).
-Deelnemen aan de
projectgroep gebiedsgericht werken
-Deelnemen aan
netwerkactiviteiten om het
zelf organiserend vermogen
van mensen te vergroten
-Ondersteunen van
inwoners bij het regelen
van werk, inkomen,
opvoeding, inburgering en
sociale problematiek
-Vérian werkt daarbij
samen met andere
organisaties, onder andere
MDT-partners.
-Deelname sociaal
wijkteam;
-klanttevredenheid 7-8;
-65% kan na afsluiting
dossier zelf of met eigen

€ 2.380,-

€ 2.416,- (€ 2.500
gevraagd)

€ 312.706,-

€ 321.430,-
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Vérian

Extra algemeen maatschappelijk werk

Netwerk Dementie Oost
Veluwe/
geheugensteunpunt

Ketenzorg dementie: Aanbieden en ontwikkelen
van een structureel aanbod van samenhangende
dementiezorg, dat aansluit bij de behoeften en
wensen van mensen met dementie en hun naasten

Veilig Thuis

Zorgen voor een veilige thuissituatie/ situatie van
de inwoners

Stichting De Ontmoeting

Kwetsbare mensen blijven zelfstandig wonen, op
een veilige en sociaal verantwoorde manier.

Wmo-adviesraad

Advisering van het college.

netwerk soortgelijke
problemen in vervolg
oplossen;
-gebruikmaken meldcode
kindermishandeling en
verwijsindex
-zie de doelstellingen in het
vak hierboven
-zorgen dat de structurele
wachtlijsten bij het
algemeen maatschappelijk
werk voorkomen worden
-Cliëntenondersteuning
door informatie en advies
-Ontmoeting door
activiteiten voor:
-mensen met lichte
dementie
-mantelzorgers van mensen
met dementie
Mantelzorgondersteuning
door begeleiding,
lotgenotencontacten en
respijtzorg
Voorlichting en
scholingsaanbod voor
professionals en verwijzers
Zorgmeldingen jeugd van
de politie
Meldpunt Jeugdprostitutie
en Loverboys
Tijdelijk Huisverbod
Het opzetten van een
Ontmoetingsnetwerk voor
16 kwetsbare inwoners van
de gemeente Epe.
Het college van de
gemeente Epe wordt
gevraagd en ongevraagd

**€ 15.000,- (nieuw
beleid vorige
begroting)

€ 0 (budget was tot
en met 2019
beschikbaar)

€ 28.336,+ € 6.000,-

€ 35.554,- ( dit is
incl. € 6.102,nieuw beleid)

€ 118.776,-

€ 118.776,-

€ 17.368,-

€ 25.500,(Nieuw beleid = + €
8.000, voorheen
was het €17.500)
€ 11.447,- (n.b.:
11.672,- gevraagd)

€ 11.337,-
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MEE Veluwe

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Stichting Vrijwillige
Hulpdienst de
Kruimelschaar

Inzet voor Hospice

Stichting Vrijwillige
Hulpdienst de
Kruimelschaar

Inzet voor Hospice

geadviseerd door de
Wmoadviesraad. Daarnaast
wordt er uitvoering geven
aan Jaarplan 2020 met de
daarin omschreven taken
en activiteiten.
1. Onafhankelijke
cliëntondersteuning
bieden aan kwetsbare
inwoners.
2. Het leveren van een
gebiedsregisseur die
verbindingen gelegd in
een aangewezen
gebied van de
gemeente Epe op het
gebied van
leefbaarheid,
ondersteuning en zorg.
3. Het uitvoeren van de
triage.
4. Het leveren van de
voorzitter van het
Sociaal Team 24+.
5. Het uitvoeren van
collectieve oplossingen.
Het inkopen van
schoonmaakhulp bij een
professionele organisatie
voor het Hospice.
Een bijdrage leveren aan
de bouw van het nieuwe
Hospice in Epe.

€ 339.266,-

€ 344.355,-

-

€ 3.432,-

-

€ 10.000
(eenmalig, nieuw
beleid 2020)
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Ondersteuning
Thema

8. Zorg en hulpverlening

Doel van het beleid
Subsidieplafond 2019

8.1. Onze inwoners kunnen thuis of dicht bij huis gebruikmaken van basale zorg en ondersteuning.
JGZ 0-4: € 450.585,-; JGZ maatwerk: € 32.607,-; Extra Contactmoment Adolescenten € 20.582,- (668200/442400); JOGG
€ 36.000,- (671200/442400)
JGZ 0-4 (incl. RVP): € 492.047,-; JGZ maatwerk: € 33.453,-; Extra Contactmoment Adolescenten € 20.858,-- (668200/442400);
JOGG € 27.000,- + incidenteel € 12.500,- extra in 2020 (671200/442400) + restantbudget dat ingezet kan worden voor extra
weegmoment GGD JGZ JOGG
x
Ondersteunen van maatschappelijke problemen van volwassenen
x
Ondersteunen bij maatschappelijke problemen van kinderen-jeugd
x
Bieden van jeugdgezondheidszorg voor jeugdigen

Subsidieplafond 2020

Organisatie

Doel

Activiteit

Toegekende
subsidie 2019

Toegekende
subsidie 2020

Vérian – JGZ 0-4 jr. uniform

Het bevorderen en beschermen van gezondheid,
groei en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
van kinderen van 0-4 jaar.

€ 447.321,-

€ 495.447,-

Vérian Rijksvaccinatieprogramma

Middelen die de gemeente Epe van het rijk
ontvangt voor uitvoeren van het verplichte RVP
dienen ingezet te worden voor het RVP (nieuwe
gemeentelijke taak per 1 januari 2019)

Vérian – JGZ maatwerk

Het bevorderen en beschermen van gezondheid,
groei en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
van kinderen van 0-4 jaar.

Jeugdgezondheidszorg
0-4 jarigen uniform
-Basispakket: volgen
ontwikkeling,
signaleren, beoordelen
of extra zorg nodig is en
uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma
-onderdeel v. CJG Epe
-Rijksvaccinatieprogramma:
vaccinaties kinderen 0-4
tijdens individueel
contactmoment
Jeugdgezondheidszorg
maatwerk (lokale
invulling)
-Opvoedings Advies
Bureau
-onderdeel v. CJG Epe

€ 37.456,- (nieuw
beleid)

€ 31.628,-

€ 23.504,-
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GGD NOG – JGZ
maatwerk

Het bevorderen en beschermen van gezondheid,
groei en geestelijke en lichamelijke ontwikkeling
van jeugd

GGD NOG

Jongeren Op Gezond Gewicht, extra onderdeel

GGD NOG

Het bevorderen van de gezondheid van
adolescenten op het VO

Koppel/SWOE
projectsubsidie

Project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht)
Aansluiten bij landelijk project om een gezond
gewicht en een gezonde leefstijl bij jongeren van 019 jaar te bevorderen

Jeugdgezondheidszorg
maatwerk (lokale
invulling)
Taal en
spraakscreening
Preventie verzuim
Inzet jeugdarts
Extra screeningsmoment ten behoeve
van het project Go F(or)
It
Extra Contactmoment
Adolescenten, o.a.
-activiteiten voor
ziekteverzuimpreventie
op het RSG NOV
-interventie ter
verbetering van de
psychosociale
gezondheid
-16 uur JOGG regisseur
die voldoet aan de
eisen, zoals door de
JOGG-organisatie zijn
gesteld, inclusief
bijkomende kosten
-Activiteitenbudget voor
uitvoering JOGGactiviteiten volgens het
JOGG Plan van Aanpak

-

€ 9.950,-

-

€ 8.000,- (te betalen
uit budget JGZ
maatwerk)

€ 20.350,-

€ 20.655,- (hoger
bedrag gevraagd
door GGD NOG)

€ 36.000,-*

€ 27.000,- +
€ 12.500,- (voor
€ 27.000,- is een
beschikking gestuurd.
Het bedrag van € 12.500
is nieuw en daarvoor is
nog geen beschikking)

