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Geachte heer/mevrouw, 

 
Met deze brief bieden wij u de subsidiebundel 2021 aan ter informatie van de onder 
mandaat verleende subsidiebeschikkingen voor het jaar 2021. 
 
De bijgevoegde subsidiebundel 2021 geeft een financieel en inhoudelijk overzicht 
van de subsidies die de gemeente Papendrecht voor het jaar 2021 verleent. 
Inzichtelijk wordt gemaakt wat de omvang is van de subsidie en waarvoor het geld 
beschikbaar wordt gesteld.  
 
Wij verwachten u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,                           de burgemeester, 

 

 

 
 
J.M. Ansems                            A.J. Moerkerke 
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Voorwoord 
 
 
 
Deze subsidiebundel geeft een (financieel) overzicht van de subsidies die de gemeente Papendrecht 
voor het jaar 2021 verleent. Door het college wordt inzicht gegeven in de subsidiebeschikkingen die 
zijn afgegeven onder de collegebevoegdheid. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de omvang is van de 
subsidie en waarvoor het geld beschikbaar wordt gesteld. Kortom: zowel de doelen als de activiteiten 
worden per subsidierelatie vermeld.  
 
De subsidieverleningen en – afwijzingen vinden plaats op grond van de Algemene 
Subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013 (Asv) en de Algemene wet bestuursrecht. 
 
Deze subsidiebundel omvat de structurele subsidieverleningen aan 34 organisaties, waarvan 15 
verleningen direct worden vastgesteld op grond van de Asv. Met de subsidiebundel 2021 wordt voor in 
totaal € 3.378.329,- aan subsidies verleend. Bij de structurele subsidies betreft het een bedrag van € 
3.066.522,- en bij de overige reeds verleende subsidies betreft het een bedrag van € 311.807,-. 
 
De subsidieverlening voor een vijftal instellingen die in vorige jaren een structurele subsidie ontvingen, 
staan nog open. Bij enkele instellingen is de reden daarvan dat nog niet duidelijk is welke activiteiten 
dit jaar georganiseerd kunnen worden in verband met Covid-19. Er is een bedrag beschikbaar van €  
103.393,- over om de activiteiten van deze instellingen te realiseren. Mochten deze middelen lopende 
het jaar niet ingezet worden, dan vallen deze bij de jaarrekening 2021 vrij richting de algemene 
reserves. 
 
Het totale bedrag van structurele subsidies die zijn verleend (of nog zullen verleend worden) valt 
binnen de door de gemeenteraad gestelde subsidieplafonds. Overige subsidies worden gedekt vanuit 
het financieel kader van de programmabegroting.  
 
Parallel aan de subsidiebundel 2021 loopt het traject rondom ombuigingen op subsidies vanaf het jaar 
2022. Het college heeft haar voorgenomen besluit met betrekking tot de ombuigingen op subsidies 
medegedeeld aan de instellingen die dat betreffen. 
 
 
 
 
Papendrecht, 16 maart 2021, 

 

Burgemeester en wethouders van Papendrecht, 

de secretaris,                           de burgemeester, 
 
 
 
J.M. Ansems                           A.J. Moerkerke 
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Hoofdstuk 1 Subsidieplafonds 

 
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 11 juni 2020, gelet op artikel 5 van de Asv van de 
gemeente Papendrecht 2013, de volgende subsidieplafonds per beleidsterrein voor het jaar 2021 
vastgesteld: 
 

Beleidsterrein   

0.0 -- Bestuur en ondersteuning  €                  7.593 

1.0 -- Veiligheid        €                20.694 

3.0 -- Economie €                31.401 

4.0 -- Onderwijs        €                33.425 

5.0 -- Sport, cultuur en recreatie  €           1.024.696 

6.0 -- Sociaal domein  €           2.076.718 

7.0 -- Volksgezondheid en milieu        €                  1.032 

  

Totaal subsidieplafonds 2021  €            3.195.559 

 
Bovengenoemd totaalbedrag is in de programmabegroting 2021 opgenomen en beschikbaar voor de 
uitbetaling van de subsidies. 
 
Indexering 
De bovengenoemde subsidieplafonds van 11 juni 2020 zijn vastgesteld inclusief een 1,7% indexering. 
De gemeenteraad heeft met de vaststelling van de programmabegroting 2021 de financiële kaders 
van voor het subsidiejaar 2021 nogmaals vastgesteld. 
 

Verdelingsmaatstaf 
De verdeling van de beschikbare bedragen vindt plaats aan de hand van de volgende 
verdelingsmaatstaf: een combinatie van ‘oud gaat voor nieuw’ met ‘wie het eerst komt, het eerst 
maalt’. Deze verdelingsmaat-staf houdt in dat bij de verdeling van het budget aanvragers die in het 
voorafgaande kalenderjaar subsidie hebben ontvangen bij ongewijzigde omstandigheden voorgaan op 
nieuwe aanvragers. De hoogte van de verleende subsidie in het voorafgaande jaar en gemaakte 
afspraken met instellingen (over eventuele indexering) vormen hierbij het uitgangspunt. Als er na 
verlening budget overblijft, geldt het verdelings-criterium: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. 
Voor bestaande activiteiten binnen de beleidsdoelstellingen zijn de huidige budgetten beschikbaar, 
dus kan het overblijvend budget alleen ingezet worden voor nieuwe of andere activiteiten. 

 
Aanpassingen plafond  
Indien van toepassing kan middels een afzonderlijk voorstel aan de raad de bijstelling van de 
subsidieplafonds 2021 worden voorgelegd.  
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Hoofdstuk 2 Financieel overzicht 
 
 
In onderstaand overzicht is per instelling het aangevraagde subsidiebedrag voor 2021 en het 
toegekende bedrag voor 2021 opgenomen. Bij subsidies spreekt men niet over BTW. 
 
 

Subsidieontvanger  

Bedrag 
gevraagd 

2021 
Bedrag 

verleend 2021 
 
Beleidsterrein Bestuur en Ondersteuning      

Stichting Jumelage Papendrecht - Blomberg  ** ** 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   7.593 

    

Beleidsterrein Veiligheid    

Stichting Halt Nederland  8.811 8.811 

Stichting RADAR  12.339 11.635 

  subtotaal 21.150 20.446 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   20.694 

    

Beleidsterrein Economie    

Stichting Promotie Papendrecht  30.000 30.000 

 subtotaal 30.000 30.000 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   31.401 

    

Beleidsterrein Onderwijs    

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs 'Willem de 
Zwijger College'  16.712 16.712 

Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard  31.629 16.712 

  subtotaal 48.341 33.424 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   33.425 
 
Beleidsterrein Sport, cultuur en recreatie      

TOP/Intense BV    ** ** 

Incidentele subsidies *  8.028 8.028 

Scoutinggroep van Brederode  2.208 2.170 

Speeltuinvereniging de Wip-Wap  5.966 5.966 

Speeltuinvereniging de Zonnebloem  2.200 2.170 

Stichting Tafelronde Papendrecht 140  2.250 1.575 

Stichting Vrienden van Papenhoeve      ** ** 

Jeugdsport subsidie *  31.676 31.676 

Stichting Tandem Support  9.781 9.781 

Rekreatie Sport Vereniging Dordrecht e.o.  750 722 

Aangepast sporten *  3.045 3.045 

Stichting Sportgala Papendrecht  9.900 9.900 

Jeugd Theater school Papendrecht  ** ** 
 
 
*    Subsidieaanvraag die tijdens het jaar wordt   
     afgehandeld. 
**  Subsidieaanvraag die separaat wordt  
     afgehandeld. 
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Subsidieontvanger  

Bedrag 
gevraagd 

2021 
Bedrag 

verleend 2021 

    

Stichting Bibliotheek AanZet  561.290 561.290 
Volksuniversiteit Papendrecht  27.195 27.195 
Stichting Culturele Raad Papendrecht  14.040 14.040 
Stichting tot Instandhouding van Molen in de 
Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden  7.933 7.933 

Stichting Beeldenpark Drechtoevers  7.918 7.918 

Stichting RTV Papendrecht  25.116 25.116 

Muziekvereniging Excelsior Papendrecht  40.000 39.954 

Stichting Oranje Comité Papendrecht  ** **     

Stichting voor Cultuureducatie  159.740 159.740                 

  subtotaal 919.036 918.219 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   1.024.696 

    

Beleidsterrein Sociaal Domein      

Stichting Schuldhulpmaatje Drechtsteden  2.000 2.000 

Stichting Voedselbank Papendrecht  13.000 12.761 
Stichting Slachtofferhulp Nederland  9.623 7.034 
Stichting Algemeen Sociaal Fonds Papendr.  5.000 5.000 
Stichting Yulius (inlooppunt GGZ)  68.044 64.957 

Stichting VluchtelingenWerk Zuidvleugel  36.565 35.820 
Stichting Careyn (jeugdgezondheidszorg)  49.965 49.363 
    
STERK PAPENDRECHT:    
Stichting De Sociale Basis  1.807.753 1.807.753 
Stichting Rivas Zorggroep   21.971 21.971 
Stichting Yulius (GGZ-professional)  56.774 56.774 

  subtotaal 2.070.695 2.063.433 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   2.076.718 

    

Beleidsterrein Volksgezondheid en milieu    

Stichting HartslagNu Papendrecht   1.000 1.000 

Subsidieplafond voor dit beleidsterrein   1.032 
 
    

TOTAAL structurele subsidie voor 2021  3.090.222 3.066.522 

Subsidieplafond voor alle beleidsterreinen 2021   3.195.559 
 
    

Overige subsidies in deze bundel  

Bedrag 
gevraagd 

2021 
Bedrag 

verleend 2021 

Beleidsterrein Onderwijsachterstanden      

Stichting Careyn (VVE-subsidie)  6.956 6.956 

Subsidies onderwijsachterstandenbeleid   ** ** 

Subsidies voorschoolse educatie- en peuteraanbod  ** ** 
 
 
*    Subsidieaanvraag die tijdens het jaar wordt   
     afgehandeld. 
**  Subsidieaanvraag die separaat wordt  
     afgehandeld. 
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Beleidsterrein Sociaal Domein    

Stichting De Sociale Basis (maatwerkbudget)   20.300 20.300 

Stichting De Sociale Basis (vroegsignalering)  30.912 30.912 

Stichting Jeugdteams ZHZ   130.000 130.000 

Stichting Vluchtelingenwerk Zuidvleugel  57.250 57.250 

Stichting Odensehuis Papendrecht  98.632 54.000 

Spreekvaart/Studievaart (logopedische screening)  12.389 12.389 

    
Totaal overige subsidies 2021 die buiten het 
subsidieplafond 2021 vallen  356.439 311.807 

 
 
 

Toelichting: 
 
Structurele subsidies 

 Er zijn drie budgetten opgenomen (inclusief criteria) die lopende het jaar worden aangewend 
om subsidie te verlenen (kleine incidentele subsidies, jeugdsportsubsidie en aangepast 
sporten). 

 

 De subsidieverlening voor een vijftal instellingen die in vorige jaren een structurele subsidie 
ontvingen, staan nog open (Stichting Jumelage Papendrecht – Blomberg, TOP/Intens BV,  
Stichting Vrienden van Papenhoeve, Jeugdtheaterschool Papendrecht en het Oranje Comité 
Papendrecht). Er is een bedrag beschikbaar van €  103.393,- over om de activiteiten van 
deze instellingen te realiseren. Dit valt binnen het subsidieplafond. Mochten deze middelen 
lopende het jaar niet ingezet worden, dan vallen deze bij de jaarrekening 2021 vrij richting de 
algemene reserves. 
 

 De aanvraag van Oranjecomité is opgeschort omdat nu nog niet in te schatten is welke 
activiteiten kunnen worden georganiseerd door Covid-19.  
 

 Stichting Jumelage zou voor het eerst in 2021 conform het subsidieproces een aanvraag 

indienen. Vanwege coronamaatregelen is het nog onzeker is of activiteiten met Blomberg 
mogelijk zijn. Er is daarom nog geen aanvraag ingediend.  
 

 Voor de organisatie van een nieuwjaarsfeest in Papendrecht is in 2019 voor het 
nieuwjaarsfeest tot en met 2022 een subsidietender gehouden, waarbij de gunning is 
verleend aan TOP/Intense BV. Jaarlijks wordt hiervoor een subsidiebeschikking opgesteld.  
Eind oktober/november 2021 zal (na overleg over de gestelde voorwaarden) de beschikking 
met het opgestelde advies verzonden worden.   
 

 Aan het geheel van Sterk Papendrecht is een subsidie verleend van € 2.067.710,-. Deze 
subsidie bestaat uit verschillende subsidiestromen richting vier stichtingen (De Sociale Basis, 
Rivas Zorggroep, Yulius en Jeugdteams ZHZ) die gezamenlijk één aanvraag hebben 
ingediend.  

 
Overige subsidies 

 Met ingang van 1 januari 2021 zijn er twee specifieke subsidieregelingen in het kader 
onderwijsachterstandenbeleid in werking getreden. Beide regelingen vloeien voort uit het 
beleidsplan onderwijsachterstandenbeleid 2021-2024. De subsidieaanvragen in het kader van 
deze regelingen zullen dit jaar separaat worden afgehandeld conform de beschikbare 
middelen vanuit de begroting. 
 

 De subsidie voor de wettelijke taak voor het huisvesten van statushouders (zijnde de 
aanvullende begeleiding) wordt als overige subsidie opgenomen, mede omdat deze geen 
invloed heeft op de  door de raad vastgestelde subsidieplafonds. 
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Hoofdstuk 3   Subsidie per instelling 
 

 
Beleidsterrein 1.0 – Beleidsterrein Veiligheid 
 
 
 
Subsidieverlening 2021 
Zaaknummer 2020-0111132 
 
Naam instelling:                      Stichting Halt 
 
 
Subsidieaanvraag 2020: € 8.840,-  
 
Subsidieaanvraag 2021: € 8.811,- 
 
Subsidiebeschikking 2021: € 8.811,- 
 
 
 
Afgesproken activiteiten:  
- Aansluiten op de zorgstructuur en actuele ontwikkelingen binnen de gemeente (vooral online 
veiligheid en maatwerk) 
- Voorlichting/spreekuur in het onderwijs 
 
Doelstelling:  
Stichting Halt wil in 2021 samenwerking aangaan met De Lage Waard. 
Voor 2020 was de afspraak om in samenwerking met de scholen voor Voortgezet Onderwijs in 
Papendrecht naar aanleiding van de in 2017 opgestelde schoolveiligheidsplannen te komen tot een  
passend aanbod preventielessen en uitvoering van een spreekuur op het voortgezet onderwijs. Deze 
doelstelling is ten dele behaald, omdat alleen het Willem de Zwijgercollege was aangehaakt.  
 
Activiteiten en producten: 
Stichting Halt zich in voor het bestrijden en voorkomen van veelvoorkomende jeugdcriminaliteit, onder 
andere door de Halt-afdoeningen (lichte werk- of leerstraf voor minderjarigen). De aangevraagde 
subsidie gaat over preventieve dienstverlening. 
 
Bijzonderheden:  
Er is nog geen samenwerking van Stichting Halt met De Lage Waard. Daarnaast is er geen co-
financiering van het onderwijs om de preventieve aanbod van Stichting Halt samen op te pakken. 
Volgens Stichting Halt staat het Willem de Zwijgercollege positief tegenover co-financiering.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0112833 
 
 
Instelling: Stichting RADAR 
  
Subsidiebedrag 2020: €  11.441,- 
  
Bedrag gevraagd 2021:  €  12.339,- 
  
Bedrag beschikking 2021:  €  11.635,- 

 
 
 
 

Doelstelling 
De overkoepelende missie van RADAR is het verhinderen en verhelpen van discriminatie op welke 
grond dan ook. RADAR ziet toe op de promotie en handhaving van Artikel 1 van de Grondwet als 
beginsel van wederzijds profijt voor burgers in een steeds meer diverse wordende samenleving.  
 
 
Afgesproken activiteiten  
RADAR levert de volgende diensten / producten. 
 
WGA-TAKEN 
 
Klachtbehandeling 

o RADAR draagt zorg voor onafhankelijke bijstand aan klagers conform het landelijk protocol 
klachtbehandeling. 

o RADAR zorgt voor laagdrempelige toegankelijkheid voor het indienen van klachten en 
garandeert een minimale fysieke en telefonische bereikbaarheid van 40 uur per week. Melden 
van klachten kan 24/7 op de website, via de app Meld discriminatie Nu, SMS en WhatsApp. 

o RADAR borgt de kwaliteit van het personeel. De vereisten in de Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) zijn daarbij de minimum-standaard. De organisatie heeft een 
inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers en zorgt voor regelmatige nascholing. 

o De klachtbehandelaars bij RADAR verenigen deskundigheid op het gebied van strafrechtelijke 
en civielrechtelijke aanpak en alle andere gangbare procedures. 

o Gewerkt wordt conform het landelijk protocol klachtbehandeling.  
o RADAR werkt met een portefeuillestructuur waarbij de huidige acht klachtbehandelaars een 

aantal individuele portefeuilles behartigen ten aanzien van gronden en terreinen van 
discriminatie. 

Registratie 
o Registratie van klachten en meldingen geschiedt conform de Wga, het Besluit gemeentelijke 

antidiscriminatievoorzieningen en de ministeriële regeling (minREG) in een landelijk 
gehanteerd digitaal registratieprogramma.  

o Sinds 2017 is de rapportageverplichting voor gemeenten aangepast. De gemeente is niet 
meer verplicht zelf jaarlijks aan het ministerie van BZK te rapporteren over 
discriminatiemeldingen. Het ministerie van BZK biedt sinds 2017 de mogelijkheid om aan de 
jaarlijkse rapportageverplichting te voldoen door aansluiting bij een 
antidiscriminatievoorziening die meewerkt aan het jaarlijkse landelijke multi -agencyrapport. In 
dit rapport worden de cijfers van de antidiscriminatievoorzieningen, de politie en het College 
voor de Rechten van de Mens gezamenlijk gepresenteerd. RADAR participeert in dit 
landelijke rapportageproject en daarmee voldoet uw gemeente aan de rapportageverplichting. 

RDO/SDO 
o RADAR neemt deel aan het periodieke regionale overleg inzake discriminatie met politie, 

Openbaar Ministerie en korpsbeheerdergemeente zoals bekrachtigd in de 
Samenwerkingsafspraken Strafrechtelijke Aanpak Discriminatie. Dit is een overeenkomst 
tussen Nationale Politie, Openbaar Ministerie en de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie. 
Het overleg kent een zaakoverleg (RDO) en een strategische variant (SDO). In het 
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zaakoverleg wordt de voortgang in strafrechtzaken besproken en bevorderd. Dit overleg wordt 
in de meeste regio’s eens in de vier à zes weken gehouden, afhankelijk van de actuele 
omvang van de caseload. In het strategisch overleg wordt op beleidsmatig niveau overlegd 
over stemmingen en koersen met betrekking tot discriminatie en worden structurele acties 
gepland. Naast dit gestructureerde periodieke contact is er in de praktijk regelmatig 
tussentijds overleg over actuele operationele vraagstukken. 
 

NIET WGA-TAKEN (onderdeel van het minipakket zonder extra kosten voor de gemeente) 
 
Advies en informatie, attendering college van B&W en vergroting naamsbekendheid 

o Antwoord op informatievragen van burgers en instellingen.  
o Attendering van het college van B&W bij de aanbieding van de cijfers op opmerkelijke 

gegevens ten opzichte van eerdere rapportages of in vergelijking met andere gemeenten.  
o Ieder half jaar een publicatie getiteld ‘Stemmingen en Koersen’ met een overzicht in 

vogelvlucht van alle voor gemeenten relevante beleidsontwikkelingen, maatschappelijke, 
politieke en publieke discussies en ontwikkelingen in wetgeving en onderzoek.  

o Factsheets op alle discriminatiegronden die regelmatig worden geactualiseerd. 
o Reguliere pr-activiteiten gericht op de totaliteit van het werkgebied om de (naams)bekendheid 

van de Wga-voorziening te bevorderen. Dit betreft bijvoorbeeld: 
 De productie en verspreiding van het Jaarbericht. 
 Het onderhoud en actueel houden van de RADAR-website (www.radar.nl), 

socialemediakanalen en het mede-uitvoeren van een eventuele landelijke pr-
campagne. 

 Sinds 2017 verschijnt jaarlijks de Monitor Discriminatie over discriminatie in de politie-
eenheden. Dit rapport wordt geschreven volgens het format dat door RADAR/Art.1 is 
ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Binnenlandse Zaken & 
Koninkrijksrelaties en Sociale Zaken & Werkgelegenheid. Met behulp van dit format 
kunnen de verschillende regionale ADV’s uniform rapporteren, wat vergelijkbare 
rapporten oplevert en bijdraagt aan het ontstaan van een landelijk beeld. In het 
rapport worden discriminatiegegevens van verschillende organisaties gebundeld. De 
rapportages gaan dan ook niet alleen over de meldingen bij de ADV, maar ook over 
de geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie en de instroom van verzoeken 
om een oordeel bij het College voor de Rechten van de Mens. Daarmee wordt een zo 
volledig mogelijk beeld geschetst van wat bekend is over discriminatie in de politie-
eenheid. Het rapport wordt jaarlijks aangeboden aan de gemeenten in de politie-
eenheid en besproken in de gezagsdriehoek en andere relevante gremia. 

Preventieactiviteiten  
o Om discriminatiebestrijding in haar werkgebied meer op de kaart te zetten, biedt RADAR een 

beperkt aantal preventieactiviteiten als onderdeel van het minimumpakket aan zonder extra 
kosten voor de gemeenten. Deze activiteiten worden gekozen en uitgevoerd in overleg met de 
betreffende gemeenten. 

 
Garantie 
RADAR garandeert de gemeente Papendrecht dat zij met dit aangeboden pakket ruimschoots voldoet 
aan haar formele verplichtingen in het kader van de WGA (Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen).  
 
Bijzonderheden  
De gemeenteraad van Papendrecht heeft besloten de bedragen van de subsidieplafonds voor 2021 
met 1,7% te verhogen ten opzichte van de subsidieplafonds van 2020. Voor het jaar 2021 is een 
subsidiebedrag van € 11.635,- beschikbaar. Dit impliceert dat een bedrag van € 704,- wordt 
afgewezen op grond van artikel 4 en 5 van de Algemene subsidie-verordening gemeente Papendrecht 
2013. Er zijn namelijk onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde 
subsidiebedrag te kunnen verhogen. 
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Beleidsterrein 3.0 – Beleidsterrein Economie 
 
SUBSIDIEVERLENING 2021  
Zaaknummer 2020-0114867  
  

  

Instelling:  Stichting Papendrecht Promotie  

    

Subsidiebedrag 2020:  €  30.000,-   

    

Bedrag gevraagd 2021:   €  30.000,-  

    

Bedrag beschikking 2021:   €  30.000,-  

  

  
Doelstelling  
Het promoten van Papendrecht als centrumgemeente in de West-Alblasserwaard voor evenementen, 
sport, cultuur, winkelen, horeca, ondernemen, onderwijs en groen. Dit in samenwerking met de 
bestaande en nieuwe partners in deze sectoren binnen Papendrecht.  
  

Als stichting ondersteunen en stimuleren zij evenementen en activiteiten in Papendrecht met behulp 
van zichtbaarheid, herkenbaarheid, kennis en haar netwerk. Met als concreet resultaat het verbeteren 
van de bezoekersaantallen van bestaande evenementen en activiteiten, het stimuleren van nieuwe 
evenementen en activiteiten waardoor de economie en middenstand gediend worden. Daarnaast is 
een belangrijk resultaat het vergroten van het gevoel van ‘trots’ voor de inwoners in Papendrecht.   
  

Afgesproken activiteiten   
De activiteiten van Papendrecht Promotie worden in de markt gezet met: Papendrecht Verrast.De 
online en offline communicatie richting de doelgroepen worden vormgegeven door thema’s: ‘verleiden, 
ontdekken, beleven & nagenieten’  
  

De volgende middelen/acties worden hiertoe benut:  
• 3 ledschermen op doorgaande routes in Papendrecht voorzien van content  

• de Papendrechtse UITAgenda Tips, Ontdek en Nieuws pagina aanvullen via op  

www.papendrechtverrast en www.uitagendapapendrecht.nl   

• posten op socialmedia: facebook (inclusief advertentiecampagne), instagram, twitter, linkedin, 

pinterest, youtube en google  

• doelgroepen/persona onderzoek uitwerken in info-graphics voor gerichte promotie  

• promotie video’s maken en plaatsen op YouTube  

• Tip-stickers voor op winkelramen verspreiden/plakken  

• iedere 3e maandag van de maand een inloopavond organiseren  

• ambassadeurs- en netwerkactiviteiten ter verbinding en promo van evenementen  

• Flyer UITAgenda 2 maandelijks huis aan huis verspreiden   

• Papendrecht APP laten maken voor evenementen en activiteiten   

  

Daarnaast wordt eind 2020 gestart met een strategie ter promotie van economische aspecten en 
activiteiten onder de noemer Papendrecht Verrast In Business, met hulp van bovenstaande 
communicatiemiddelen.  
  

Wederzijdse verplichting  
De 3 ledschermen worden door de stichting van de gemeente gehuurd voor een bedrag van  € 5.000 
exclusief BTW conform huurovereenkomst nummer 1975856 lopende tot en met 31 december 2022. 
Deze kosten worden betaald vanuit de subsidieverstrekking.  
  

Bijzonderheden  
De subsidie is geborgd en opgenomen in de begroting van het Uitvoeringsprogramma Economie tot 
en met het jaar 2022.   

http://www.uitagendapapendrecht.nl/
http://www.uitagendapapendrecht.nl/
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Beleidsterrein 4.0 – Beleidsterrein Onderwijs 
 
SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0130518 
 
 
Instelling: Willem de Zwijger College  
  
Subsidiebedrag 2020: € 16.433,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 16.712,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 16.712,-  
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het bieden van een zorgstructuur in de school met als doel leerlingen met een gedrag- of 
leerprobleem tijdig te signaleren en te helpen. Deze zorg in de school moet goed aansluiten op de 
zorg boven de school (zoals het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs) en de zorg buiten de 
school (zoals richting Sterk Papendrecht). Een goede en sluitende zorgstructuur zorgt ervoor dat 
kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.  
  
Activiteiten en producten:  

1. Inzet van extra schoolmaatschappelijk werk.  
2. Leerlingenzorg. Dit gaat om ondersteuning van individuen of specifieke groepen en niet om 

onderwijsaanbod binnen de kerndoelen van het onderwijs.  
 
Aanvullende voorwaarden: 

1. Indien nodig participeren de scholen in het casuïstiek overleg Sterk Papendrecht. 
2. De school werkt met de Meldcode Kindermishandeling.  

 
  
Bijzonderheden  
Het Willem de Zwijger College heeft het totale plan voor leerling begeleiding toegezonden. 
Afgesproken is dat het Willem de Zwijger College de subsidie besteedt aan het 
schoolmaatschappelijke werk. De schoolmaatschappelijk werker is tevens onderdeel van Team 
Jeugd van Sterk Papendrecht. Daarmee vervult de schoolmaatschappelijk werker de brugfunctie 
richting het ondersteuningsaanbod vanuit Sterk Papendrecht. Sterk Papendrecht heeft mogelijkheid 
tot inzet van zorg vanuit de Jeugdwet en nauwe samenwerking met de Sociale Dienst voor inzet 
Wmo en inkomensondersteuning. Sterk Papendrecht is eerste aanspreekpunt voor ondersteuning, 
ook voor leerlingen buiten Papendrecht.  
 
De daadwerkelijke kosten voor leerlingenzorg liggen hoger dan het aangevraagde subsidiebedrag. 
Het bedrag in de beschikking gaat uit van de maximale verhoging van 1,7 % ten opzichte van het 
subsidiebedrag van 2020. Voor 2021 wordt een bedrag van € 16.712,-  aan subsidie verleend. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0146176 
 
 
Instelling: Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard  
  
Subsidiebedrag 2020: € 16.433,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 31.629,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 16.712,-  
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het bieden van een zorgstructuur in de school met als doel leerlingen met een gedrag- of 
leerprobleem tijdig te signaleren en te helpen. Deze zorg in de school moet goed aansluiten op de 
zorg boven de school (zoals het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Drechtsteden) en de 
zorg buiten de school (zoals richting Sterk Papendrecht). Een goede en sluitende zorgstructuur 
zorgt ervoor dat kinderen de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen.  
  
Activiteiten en producten:  

3. Inzet van extra schoolmaatschappelijk werk.  
4. Leerlingenzorg. Dit gaat om ondersteuning van individuen of specifieke groepen en niet om 

onderwijsaanbod binnen de kerndoelen van het onderwijs.  
 
Aanvullende voorwaarden: 

3. Indien nodig participeren de scholen in het casuïstiek overleg Sterk Papendrecht. 
4. De school werkt met de Meldcode Kindermishandeling.  

 
  
Bijzonderheden  
De scholengemeenschap Lage Waard besteedt de subsidie aan schoolmaatschappelijk werk. Het 
beschikbare subsidiebedrag is veel lager dan de begrote kosten (en uren) van € 31.629,-.  
De schoolmaatschappelijk werker is tevens onderdeel van Team Jeugd van Sterk Papendrecht. 
Daarmee vervult de schoolmaatschappelijk werker de brugfunctie richting het 
ondersteuningsaanbod vanuit Sterk Papendrecht. Sterk Papendrecht heeft mogelijkheid tot inzet 
van zorg vanuit de Jeugdwet en nauwe samenwerking met de Sociale Dienst voor inzet Wmo en 
inkomensondersteuning. Sterk Papendrecht is eerste aanspreekpunt voor ondersteuning, ook voor 
leerlingen buiten Papendrecht.  
 
De daadwerkelijke kosten voor de inkoop van schoolmaatschappelijk werk liggen hoger dan het 
aangevraagde subsidiebedrag. Het bedrag in de beschikking gaat uit van de maximale verhoging 
van 1,7 % ten opzichte van het subsidiebedrag van 2020. Voor 2021 wordt een bedrag van € 
16.712,- aan subsidie verleend. Een bedrag van €14.917,- wordt derhalve afgewezen op grond van 
artikel 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn 
onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde subsidiebedrag te 
kunnen verhogen. 
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Beleidsterrein 5.0 – Beleidsterrein Sport, cultuur & recreatie 
 
SUBSIDIEVERLENING 2021 

Instelling: Incidentele subsidies 

  
Subsidiebedrag 2020: € 7.894 
  
Beschikbaar bedrag 2021: € 8.028 
  
Criteria  
Het college van burgemeester en wethouders kan incidentele subsidies verlenen voor éénmalige 
initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen aan het verwezenlijken van de welzijnsvisie. Er 
dient sprake te zijn van een meerwaarde voor de Papendrechtse samenleving in de breedste zin 
van het woord. 
Tevens komen jubilerende instellingen en verenigingen uit Papendrecht voor een éénmalige 
(jubileum)subsidie in aanmerking. 
 
De criteria om in aanmerking te komen voor een incidentele subsidie zijn, net als voorgaande jaren, 
als volgt:  

1. Er is behoefte aan de te subsidiëren activiteit of voorziening;  
2. De activiteiten of de voorziening dienen een aanwijsbaar maatschappelijk belang in de 

gemeente; 
3. Met inbegrip van de subsidie zijn er voldoende middelen ter beschikking om de gestelde 

doelen te verwezenlijken; 
4. Er moet sprake zijn van een éénmalige activiteit; 
5. Activiteiten waarvoor landelijke of regionale subsidiemogelijkheden zijn, worden niet 

gesubsidieerd; 
6. Er moet een aanwijsbaar bereik zijn binnen de te bereiken doelgroep; 
7. De subsidie mag niet worden aangewend om eenmalige tekorten van reeds gesubsidieerde 

instellingen op te vangen; 
8. De subsidie moet minimaal 56 dagen voor de aanvang van de activiteit worden 

aangevraagd; 
9. De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten redelijkerwijs een bijdrage 

leveren aan de doelen zoals verwoord in de Welzijnsvisie; 
10. Aangetoond moet kunnen worden dat ook andere subsidieverstrekkers of sponsors 

benaderd zijn met de vraag de voorgenomen activiteit mogelijk te maken; 
11. Elk subsidiejaar kan er voor de verschillende éénmalige activiteiten op het welzijnsterrein 

niet meer worden uitgekeerd dan het totale budget dat hiervoor door de gemeenteraad is 
vastgesteld; 

12. Incidentele subsidies worden alleen verstrekt voor activiteiten, niet voor huisvestingskosten; 
13. Incidentele subsidie kan worden aangevraagd voor een jubileum, per jaar vijf euro; en 

 
Het college van burgemeester en wethouders kan afwijken van deze voorwaarden ten gunste van 
de aanvrager indien er onbillijkheden van overwegende aard zijn. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0108162 
 
 
Instelling: Scoutinggroep Van Brederode 
  
Subsidiebedrag 2020: € 2.134,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 2.207,78 
  
Bedrag beschikking 2021: € 2.170,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Bevorderen van de algemene en persoonlijke ontwikkeling van jongens en meisjes in de 
leeftijdsgroep vijf tot en met 18 jaar, door: 
1. Ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders; 
2. Jongens en meisjes kennis laten maken met een breed scala van sport en spel, aansluitend bij 

de verschillende ontwikkelingsfasen; en 
3. Jongens en meisjes door middel van diverse activiteiten betrekken bij de Papendrechtse 

samenleving. 
  
Activiteiten en producten:  

1. Organiseren van circa 42 bijeenkomsten per leeftijdsgroep (6 speltakken); 
2. Programma’s organiseren gedurende de bijeenkomsten die gericht zijn op het Spel van 

Scouting; 
3. Organiseren van een groepskamp en reünie i.v.m. 55 jarig bestaan van de groep, i.v.m. 

Corona hebben we deze verplaatst naar 2021; 
4. Organiseren van een Huttendorp, zomeractiviteit voor de kinderen van Papendrecht in 

samenwerking met de gemeente; 
5. Deelname aan de regionale scouting wedstrijden; 
6. Deelname aan andere regionale, landelijke en internationale scoutingactiviteiten; 
7. Deelname aan groepsuitwisselingsprojecten binnen Scouting Nederland; 
8. Deelname aan Jota - Joti scoutsactiviteiten; 
9. Deelname aan NL Doet; 
10. Deelname aan diverse particuliere initiatieven georganiseerd voor de jeugd in Papendrecht 

voor zover de beschikbaarheid van vrijwilligers dit toestaat; 
11. Deelname aan de Nationale Dodenherdenking; 
12. In overleg deelnemen aan eventueel andere door de Gemeente Papendrecht 

georganiseerde activiteiten; 
13. Diverse activiteiten ter ondersteuning van de clubkas; 

  
Bijzonderheden  
De scoutinggroep Van Brederode is op de hoogte dat het beschikbare subsidiebedrag lager ligt dan 
de aanvraag. Een bedrag van € 37,78 wordt afgewezen op grond van artikel 4 en 5 van de 
Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn namelijk onvoldoende 
middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde bedrag te verhogen. 
De leiding van de scouting is creatief omgesprongen met de beperkingen rondom corona. Op dit 
moment is samenkomen voor kinderen en jogneren onder de 18 toegestaan, de hoop is dat dit zo 
blijft. Anders zijn er digitale alternatieven.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0095065 
 
 
Instelling: Speeltuinvereniging de Wip-Wap 
  
Subsidiebedrag 2020: € 5.866,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 5.966,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 5.966,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het seizoensgebonden aanbieden van speelgelegenheid in een beschermde omgeving aan 
kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Hiermee draagt de speeltuinvereniging bij aan de sociale 
samenhang en sociale leefbaarheid in de wijk. De speelgelegenheid wordt geboden onder toezicht, 
buiten de schooltijden, in vakanties en op zaterdagen. De aanwezige speeltoestellen voldoen aan 
het attractiebesluit. 
  
Activiteiten en producten:  
1. Openstellen van de speeltuin; 
2. Houden van toezicht tijdens openingsuren; en 
3. Organiseren van activiteiten voor nul tot en met twaalf jarigen. 
 
  
Bijzonderheden  
De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten opzichte 
van de subsidieplafonds 2020. 

Er wordt aangegeven dat de inkomsten afgelopen jaar verminderd zijn door de coronacrisis. Dit 

komt enerzijds door de verminderde aanwas van gezinnen die contributie betalen en 

anderzijds door het wegvallen van inkomsten van verhuringen (voor feestjes etc.). Er wordt op 

dit moment in de begroting uitgegaan dat de situatie zich weer herstelt als voor corona, maar 

als dit niet het geval zal zijn geeft dat reden tot zorg.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0111031 
 
 
Instelling: Speeltuinvereniging de Zonnebloem 
  
Subsidiebedrag 2020: € 2.134,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 2.200,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 2.170,-  
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het seizoensgebonden aanbieden van speelgelegenheid in een beschermde omgeving aan 
kinderen van nul tot en met twaalf jaar. De speelgelegenheid wordt geboden onder toezicht, buiten 
de schooltijden, in vakanties en op zaterdagen. De aanwezige speeltoestellen voldoen aan het 
attractiebesluit. 
  
Activiteiten en producten:  
1. Openstellen van de speeltuin; 
2. Houden van toezicht tijdens openingsuren; en 
3. Organiseren activiteiten nul tot twaalf jarigen. 
 
  
Bijzonderheden  

Het gevraagde bedrag (2.200 euro) in het verzoek tot subsidieverlening is iets hoger dan het 

beschikbare bedrag inclusief de 1,7% verhoging. Wij zullen het bedrag daarom aanpassen tot 

maximaal 2.170 euro. Dit impliceert dat een bedrag van € 30,- wordt afgewezen op grond van 

artikel 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn 

namelijk onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde 

subsidiebedrag te kunnen verhogen. 
Door de coronacrisis heeft de speeltuin minder inkomsten. Er zal een formeel verzoek tot steun van 
de gemeente worden ingediend. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0130143 
 
 
Instelling: Stichting Tafelronde Papendrecht 140 
  
Subsidiebedrag 2020: € 1.549,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 2.250,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 1.575,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het bevorderen van de sociale cohesie in de gemeente Papendrecht door middel van het 
organiseren van de Sinterklaasintocht in 2021. 
  
Activiteiten en producten:  
1. Organiseren van de Sinterklaasintocht, nadat de nationale intocht heeft plaatsgevonden; 
2. Indien er een overschot is qua financiële middelen mag het overschot geschonken worden aan 

een ‘maatschappelijk goed doel’. 
  
Bijzonderheden  
Stichting Tafelronde Papendrecht 140 is een ideële instelling die zich inzet voor de bevordering van 
de sociale cohesie in Papendrecht.  
In de statuten van de stichting is vastgelegd dat zoveel mogelijk wordt gewerkt met sponsoren om 
de activiteiten ‘rond’ te krijgen. Mocht een activiteit meer geld genereren dan er kosten zijn, wordt 
het overschot – conform de doelstelling van de stichting – aangewend voor een (lokaal) maatschap-
pelijk doel. 
 
De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten opzichte 
van de subsidieplafonds 2020. 
De Stichting Tafelronde Papendrecht 140 heeft meer subsidie gevraagd dan de verleende subsidie 
2020 inclusief 1,7% indexering. Voor het jaar 2021 is een subsidiebedrag van € 1.575 ,- beschik-
baar. Dit impliceert dat een bedrag van € 675,- wordt afgewezen op grond van artikel 4 en 5 van de 
Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn namelijk onvoldoende 
middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde subsidiebedrag te kunnen 
verhogen. De Stichting Tafelronde Papendrecht 140 is op de hoogte dat het beschikbare subsidie-
bedrag lager ligt dan de aanvraag. De Stichting Tafelronde Papendrecht 140 gaat akkoord met het 
beschikbare bedrag van € 1.575,-. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 

Instelling: Jeugdsportsubsidie 

  
Subsidiebedrag 2020: € 31.147 
  
Beschikbaar bedrag 2021: € 31.676 

 
Afgesproken activiteiten 
Doelstellingen: 

1. Stimuleren van sporten c.q. beweging van de Papendrechtse jeugd;  
2. Organiseren van projecten met een breder bereik dan de eigen jeugdleden.  

 
Activiteiten en producten: 

1. Leveren van een gewaarmerkte uitdraai uit het ledenbestand waaruit het aantal 
Papendrechtse jeugdige leden blijkt per 31 december 2020;  

2. Het organiseren van projecten met een breder bereik dan de eigen jeugdleden door middel 
van het indienen van projectplan (een financiële begroting en een activiteitenverslag). 

 
Toelichting 
De jeugdsportsubsidie is verdeeld in twee delen, namelijk jeugdsportsubsidie in het kader van 
jeugdleden (€ 21.676,-) en jeugdsportsubsidie in het kader van jeugdsportstimuleringsprojecten  
(€ 10.000,-).  
 
Jeugdsportsubsidie in het kader van jeugdleden: 
Een bedrag van € 21.676,- wordt verdeeld over sportverenigingen die voor 1 juni 2021 een 
gewaarmerkte ledenlijst (peildatum 31 december 2020) indienen. Verenigingen ontvangen vervolgens 
een bedrag per jeugdlid, tot 18 jaar, woonachtig in Papendrecht. Dit bedrag is afhankelijk van het 
totaal aantal jeugdleden dat is opgegeven door de diverse sportverenigingen uit Papendrecht. 
 
Jeugdsportsubsidie in het kader van jeugdsportstimuleringsprojecten: 
Een bedrag van € 10.000,- wordt verdeeld over sportverenigingen die één of meerdere activiteiten 
organiseren waarvan de hoofddoelstelling is andere jongeren te bereiken dan de eigen jeugdleden. 
Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: 

1. De doelgroep van de activiteit betreft jongeren tot 18 jaar, woonachtig in Papendrecht; 
2. De activiteiten dienen in 2020 plaats te vinden; 
3. Per activiteit zal sprake zijn van een vergoeding van kosten tot een maximum van 900 euro; 
4. Activiteiten waarbij meerdere instellingen samenwerken krijgen voorrang; 
5. Overige aanvragen worden op volgorde van ontvangst behandeld;  
6. Binnen het kader van de jeugdsportsubsidie deel 2 komen in principe alleen huur- en 

materiaalkosten voor vergoeding in aanmerking. 
 
Bijzonderheden 
De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten opzichte 
van de subsidieplafonds 2020. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer: 2020-0106327 
 
Naam instelling:                       Stichting Tandem Support 
 
Subsidieaanvraag 2020: € 9.625,-  
 
Subsidieaanvraag 2021: € 9.781,25 
 
Subsidiebeschikking 2021: € 9.781,25 
 
 
 
Afgesproken activiteiten:  
1. Erbij horen uitvoeren 
2. Ondersteuning sportaanbieders 
3. Sportmix uitvoeren 
4. Pleinsport uitvoeren 
 
Doelstelling:  
Sport en bewegen met een beperking mogelijk maken voor Papendrechters met een beperking. 
Sportaanbieders ondersteunen om Papendrechters met een beperking te kunnen ontvangen. 
 
Activiteiten en producten: 
1.  Informeren van het wijkteam en Sterk Papendrecht over het project Erbij horen. 
2. Woonvormen, scholen, fysiotherapeuten en huisartsen informeren over de mogelijkheid van 

ondersteuning voor aangepast sporten. 
3. In gesprek gaan met sport- en beweegaanbieders met aangepast aanbod. 
4. Deskundigheidsbevordering van trainers en begeleiders van sportaanbod met aangepast 

sporten. 
5. Samen met SBO De Kameleon uitvoeren van het programma SportMix. 
6. Ontsluiten van het regionale sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking. 
 
 
Bijzonderheden: 
- De gemeente Dordrecht heeft per 1 januari 2017 zijn medewerking aan het Samenwerkingsverband  
Aangepast Sporten opgezegd. Naar aanleiding hiervan is door de gemeente Papendrecht aan de 
Stichting Tandem Support gevraagd om in de werkzaamheden van voorheen het SAD te voorzien. De 
stichting is actief in Zwijndrecht, Papendrecht, Alblasserdam en Hendrik Ido Ambacht. 
- Stichting Tandem Support is een van de partijen waarmee de Brede Regeling Combinatiefuncties 
wordt uitgevoerd in de rol van buurtsportcoach. Met name in samenwerking met SBO De Kameleon. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0111568 
 
Instelling: Rekreatie Sport Vereniging Dordrecht e.o. 
  
Bedrag verlening 2020: € 710,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 750,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 722,- 
  
Afgesproken activiteiten 
Doelstelling:  
De vereniging heeft ten doel haar leden – zijnde hart– en/of vaatpatiënten en/of diabeten – op een 
verantwoorde wijze gelegenheid te bieden tot het deelnemen aan sport, spel en onderling verkeer 
met het oogmerk hun conditie gunstig te beïnvloeden. 
  
Activiteiten en producten:  
Wekelijks 1 uur aangepast zwemmen in Dordrecht; 
Wekelijks 1 uur aangepast cardiofitness in Papendrecht; 
Wekelijks 2 uur aangepaste zaalsport in Dordrecht. 
 
Bijzonderheden  

- De subsidieaanvraag is beoordeeld aan de hand van de Subsidieverordening Aangepast Sporten 
in de regio Drechtsteden 2013. De aanvraag voldoet aan de in deze subsidieverordening genoemde 
voorwaarden. 
- De begroting van de vereniging over 2021 sluit met inachtneming van de subsidietoekenning met 
een nadeel van circa € 4.000,-. Dit nadeel kan ten laste worden gebracht van de bestaande 
reserves van de vereniging.  
- De vereniging heeft 59 leden, waarvan ongeveer 1/3 deel woonachtig is in Papendrecht. 
- De Rekreatie Sport Vereniging Stichting Dordrecht e.o. heeft meer subsidie gevraagd dan de 
verleende subsidie 2020 inclusief 1,7% indexering. Voor het jaar 2021 is een subsidiebedrag van    
€ 722,- beschikbaar. Dit impliceert dat een bedrag van € 28,- wordt afgewezen op grond van artikel 
4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn namelijk 
onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het gevraagde subsidiebedrag te 
kunnen verhogen. De Rekreatie Sport Vereniging is op de hoogte dat het beschikbare 
subsidiebedrag lager ligt dan de aanvraag.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 
 

Instelling: Aangepast sporten  

  
Subsidiebedrag 2020: €  3.999 
  
Beschikbaar bedrag 2021: €  3.045 

 
Aangepast sporten 
De gemeente Dordrecht heeft per 1 januari 2017 de deelname aan het Samenwerkingsverband 
Aangepast sporten Drechtsteden opgezegd. Voor aanvragen krachtens de subsidieverordening 
aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 wordt binnen Papendrecht een beperkt budget 
aangehouden om de ondersteuningsstructuur (in adviserende en financiële zin) voor het aangepast 
sporten te continueren.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0113915 
 
 
Instelling: Stichting Sportgala Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 9.887,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 9.900,- 
  
Bedrag beschikking 2021 € 9.900,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Waardering tot uiting brengen voor sportieve prestaties en inzet van vrijwilligers door de organisatie 
van een sportgala met verkiezing van de sportman, de sportvrouw en de sportploeg van het jaar. 
  
Activiteiten en producten:  
Organiseren van het Sportgala 2022 met verkiezing van de sportman, de sportvrouw en de 
sportploeg van het jaar 2021. 

 
Bijzonderheden  
De datum van het Sportgala zal nog worden afgestemd met theater De Willem. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0110406 
 
Instelling: Stichting Bibliotheek AanZet 
  
Subsidiebedrag 2020: € 551.908,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 561.290,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 561.290,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  

Het activiteitenplannen en de begroting van Bibliotheek AanZet voorzien in de vijf functies, 

zoals die zijn verwoord in artikel 5 van de Wet Stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, 

namelijk:  

- leesbevordering en bestrijding laaggeletterdheid;  

- ter beschikking stellen van kennis en informatie; 

- bieden van mogelijkheden tot ontwikkeling en educatie; 

- organiseren van ontmoeting en debat; 

- toegang tot kunst en cultuur. 
  
Activiteiten en producten:  

Binnen de begroting worden de volgende vijf productgroepen onderscheiden: 

- Lezen en lenen; 

- Informeren en raadplegen; 

- Leren (ontwikkeling en educatie);  

- Literatuur en cultuur; 

- Wijk- en doelgroepgerichte diensten; 
Van al deze productgroepen zijn de doelen en de activiteiten beschreven.  
  
Bijzonderheden  

- Per 1 januari 2015 is de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) in 

werking getreden. De Bibliotheek Aanzet heeft bij het samenstellen van het 

activiteitenplan en de begroting 2021 met deze wet rekening gehouden.  

- De geplande werkzaamheden voor 2020 verlopen als gevolg van de Covid-19 

maatregelen niet volgens plan. De geprognosticeerde impact van Covid 19 bedraagt 

voor de Papendrechtse vestiging een nadeel van ca. € 13.000,- als gevolg van 

gederfde inkomsten en noodzakelijke extra maatregelen. 

- De gemeente Papendrecht hanteert een indexering van 1,7%. In verband hiermee 

wordt voorgesteld de Bibliotheek AanZet voor 2021 een subsidie van € 561.290,- te 

verlenen. 

- De exploitatiebegroting 2021 van de Papendrechtse vestiging is sluitend 

- De liquiditeitspositie van de Bibliotheek AanZet is goed te noemen.  
- De Bibliotheek AanZet had in 2018 een verzorgingsgebied van 15 gemeente. Door de fusie 

van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden én door een gemeentelijke herindeling 
(waarbij de gemeenten Zederik en Leerdam zijn toegevoegd aan de provincie Utrecht) 
bestaat het verzorgingsgebied in 2021 uit 12 gemeenten.  

- Het aanbod van de computercursussen is afgestemd met de Volksuniversiteit. 
- Voor statistische gegevens over het bereik van de activiteiten van de Bibliotheek AanZet 

wordt verwezen naar de factsheet, zoals die bij het directieverslag 2019 en een financieel 
overzicht 2019 was gevoegd. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0113872 
 
 
Instelling: Volksuniversiteit Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 26.740,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 27.195,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 27.195,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van de Papendrechtse bevolking boven de 18 
jaar, door het aanbieden van algemeen vormend onderwijs zonder winstoogmerk.  
  
Activiteiten en producten:  

3. Het aanbieden van cursussen, lezingen en excursies op de volgende gebieden; 
a. Talen; 
b. Tekenen en schilderen; 
c. Creativiteit / vrije tijd; 
d. Lichaam en geest; 
e. Algemene kennis; 
f. Computerkunde; 
g. Culinair; 
h. Kunst en cultuur; 
i. Kindercursussen. 

4. Door middel van het jaarverslag bieden van inzicht in deelname verschillende doelgroepen 
over de verschillende ‘cursusgebieden’, waarin opgenomen het aantal deelnemers per 
cursus en de cursusprijs. 

  
Bijzonderheden  

- De Volksuniversiteit huurt van de gemeente het pand Vondellaan 158. 
- De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten 

opzichte van de subsidieplafonds 2020. 
- De begroting 2020-2021 sluit – mede als gevolg van de Covid19-maatregelen op een tekort 

van € 18.233,-. Dit tekort is gerelateerd aan de verwachting dat de aanmeldingen in het 
schooljaar 2020-2021 fors terug zullen lopen. Tussentijds zal aanvullend overleg met het 
bestuur van de Volksuniversiteit plaatsvinden over actuele ontwikkelingen.  

 
 
  
  

 
 
  



26 

 

 
 
SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0112946 
 
 
Instelling: Stichting Culturele Raad Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 14.040,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 14.040,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 14.040,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Bevorderen van en tot ontplooiing brengen van het culturele leven in Papendrecht. 
  
Activiteiten en producten:  
5. Brede programmering voor actieve deelname aan kunstzinnige activiteiten realiseren voor 

inwoners in Papendrecht; 
6. Publiciteit; uitdragen van het culturele programma in Papendrecht; 
7. Secties voeren de activiteiten uit;  
8. Sectie amateurkunst, letteren, muziek en beeldende kunst (workshops, bezoeken, 

rondleidingen, nationaal dictee, optredens); 
9. Publiciteit (onderhoud website) en bestuur dragen zorg voor het fundament. 
  
Bijzonderheden  

 De stichting ontvangt van de gemeente tevens een bijdrage in natura; het betreft ambtelijke 

en secretariële ondersteuning, huisvesting en digitale aansluitingen.  

 De activiteiten in 2020 verlopen als gevolg van de RIVM-maatregelen m.b.t. Covid-19 niet 
volgens plan. Voor 2020 wordt als gevolg hiervan een onderschrijding van het budget 
verwacht. Daarnaast wordt een aantal voor 2020 geplande activiteiten doorgeschoven naar 
2021 

 Een aantal geplande activiteiten dient corona-proof te worden uitgevoerd; dit vraagt een 
specifieke toerusting. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0081197 
 
 
Instelling: Stichting tot Instandhouding van Molens in de 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (SIMAV) 
  
Subsidiebedrag 2020: € 7.800,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 7.933,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 7.933,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het bevorderen van de instandhouding van koren- en watermolens in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden die beschermd zijn op grond van de Erfgoedwet 2015. 
  
Activiteiten en producten:  
Het onderhouden en restaureren van koren- en watermolens in de Alblasserwaard en 
Vijfheerenlanden. De SIMAV heeft hiervoor onderhouds- en restauratieplannen. 
  
  
Bijzonderheden  

  De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten 
opzichte van de subsidieplafonds 2020. 
 

 
 
  



28 

 

SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0102877 
 
 
Instelling: Stichting Openluchtmuseum Beeldenpark Drechtoevers  
  
Subsidiebedrag 2020: €   7.786,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: €   7.918,- 
  
Bedrag beschikking 2021: €   7.918,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
De Drechtsteden verbinden met beeldende kunst door het plaatsen van kunstwerken langs 
Drechtoevers in openbare, vrij toegankelijke ruimte. 
  
Activiteiten en producten:  
10. Vervanging en onderhoud van beelden, incl. transport en plaatsing; 
11. Verzorgen van rondleidingen voor bezoekers/scholen; 
12. Optimaliseren van de beveiliging van de beelden; 
13. Organisatie, publiciteit, naamsbekendheid, promotie, website; 
14. Sponsorwerving. 
  
Bijzonderheden  

- De stichting is actief in Zwijndrecht, Papendrecht en Alblasserdam. Incidenteel zijn er 

contacten met Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht. 

- De stichting exposeert circa 30 objecten op het Havenhoofd,  het Merwehoofd en het 

Aviolandapad. 

- De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten 

opzichte van de subsidieplafonds 2020. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0109325 
 
Instelling: Stichting RTV Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 24.696,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 25.116,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 25.116,- 
  

 
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling: 
Verzorgen van een lokaal toereikend media-aanbod, op grond van de Mediawet, door het aanbieden 
van media-aanbod dat tot doel heeft een breed en divers publiek te voorzien van informatie, cultuur 
en educatie, via alle beschikbare aanbodkanalen. 

 
Activiteiten en producten: 
Uitvoering geven aan de publieke mediaopdracht conform de vereisten zoals gesteld in artikel 2.1 en 
2.70 van de Mediawet. 
 
Bijzonderheden 

1. Gelet op de Mediawet, artikel 2.170a, heeft de gemeente een zorgplicht ten aanzien van de 
lokale omroep. Door de VNG is in het verleden geadviseerd richting gemeenten dat met 1,30 
euro per woonruimte aan de zorgplicht wordt voldaan (zogenoemde VNG-norm). Deze 
systematiek zou leiden tot een subsidiabel bedrag van € 18.776,- (14.443 woonruimten maal  
€ 1,30). In Papendrecht hanteren we echter ook de zogenoemde subsidieplafonds. In 2019 is 
besloten RTV Papendrecht mee te nemen in deze systematiek. Het beschikbare 
subsidiebedrag voor RTV Papendrecht binnen het subsidieplafond Cultuur komt derhalve neer 
op € 24.696,-. 

2. De financiële situatie van RTV Papendrecht bleek in voorjaar 2019 zorgelijk met een flink 
negatief eigen vermogen van ruim € 35.000,-. De structurele subsidie wordt ingezet voor de 
vaste lasten. Hier bovenop heeft RTV Papendrecht leningen die terugbetaald moeten worden 
die ontstaan zijn door het voormalig bestuur. Voorgaande leidt ertoe dat er binnen de 
begroting geen rekening wordt gehouden met 'grote' onderhouds- en vervangingskosten met 
de nodige risico's van dien die het voortbestaan van RTV Papendrecht continu bedreigen. In 
dit kader had RTV Papendrecht een verzoek ingediend om de gemeentelijke lening van 
ongeveer € 35.000 kwijt te schelden. In plaats van kwijtschelding is door de gemeente sinds 
maart 2018 gekozen om de subsidie van € 18.995,- structureel met € 5.000,- te verhogen. 

3. Recente signalen wijzen uit dat de financiële situatie van RTV nog steeds niet rooskleurig is. 
In het voorjaar 2020 zullen hierover met bestuur gesprekken plaatsvinden. Voor zover nu te 
overzien kan de gemeentelijke lening wel worden geïnd en zal het laatste termijn in 2021 
worden terugbetaald. 

4. Het Commissariaat voor de Media heeft medio 2020 de zendmachtiging voor RTV 
Papendrecht verlengd met een periode van 4 jaar.    

 
  



30 

 

SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0110068 
 
 
Instelling: Muziekvereniging Excelsior Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 39.382,-  
  
Bedrag gevraagd 2021: € 40.000,-  
  
Bedrag beschikking 2021: € 39.954,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
1. Bevorderen van de belangstelling voor en het beoefenen van muziek;  
2. Bevorderen van de sociale samenhang door diverse activiteiten gedurende het jaar. 
 
Activiteiten en producten:  

15. Het aanbieden van de laatste fase van de opleiding voor deelname aan band en/of orkest, 
door middel van: 

a. Verzorgen muzieklessen voor diverse groepen voor alle lagen van de bevolking;  
b. Verzorgen van optredens bij verzorgingstehuizen op aanvraag; 
c. Aanbieden van een 3-jarige leerweg (Hafabra). 
 

16. Verzorgen van diverse optredens, zoals: 
a. Nieuwjaarsconcert; 
b. Aubade Koningsdag; 
c. Dodenherdenking; 
d. Lenteconcert; 
e. Intocht Avondvierdaagse; 
f. Optreden in verzorgingstehuis. 

  
Opbouw subsidiebedrag 
Totale subsidie:                                                                                        €  39.954,- 
Subsidie bestemd voor huur 2021                                                           €   29.954,-   -/- 
Restant subsidie                                                                                      €   10.000,- 
Eigen bijdrage huur Excelsior (12 mnd. x €200,-)                                   €     2.400,-  -/- 
Per saldo over te maken                                                                          €     7.600,- 
 
Bijzonderheden 
In 2011 heeft Muziekvereniging Excelsior Papendrecht (te noemen: Excelsior) met de gemeente 
een nieuwe huurovereenkomst getekend. Hierbij is afgesproken dat de ‘eigen bijdrage’ van 
Excelsior € 200,- per maand zal bedragen. Vanaf 2012 wordt de huur jaarlijks verhoogd met het 
CBS prijsindexcijfer van januari. Deze huur maakt onderdeel uit van de subsidie, minus een eigen 
bijdrage van € 200,- per maand. Door Excelsior is verzocht om de subsidie huisvesting te 
verrekenen met de huur om onnodige administratieve lasten te voorkomen. De totale huur voor 
2021 bedraagt € 32.354. Excelsior ontvangt voor 2021 € 29.954,- subsidie bestemd voor de huur, 
en betaalt daarnaast een eigen bijdrage voor de huur van € 2.400,-.  
 
Er is € 10.000,- subsidie beschikbaar voor activiteiten. Per saldo zal er € 7.600,- worden 
overgemaakt als subsidie 2021 voor activiteiten. Voor 2021 wordt een totaalbedrag van € 39.954 
aan subsidie verleend. Een bedrag van € 46,- wordt derhalve afgewezen, op grond van de 
gemaakte afspraken tussen gemeente en Excelsior m.b.t. de verdeling tussen het budget voor de 
huur en het budget voor de activiteiten. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0161221 
 
 
Instelling: Stichting voor Cultuureducatie 
  
Subsidiebedrag 2020: € 127.572,=  

€   30.000,= activiteitenbudget Cultuurmakelaar(CM) 
€ 155.687,= 

  
Bedrag gevraagd 2021: € 129.740,= 

€   30.000,= (activiteitenbudget CM) 
€159.740,= 

  
Bedrag beschikking 2021: € 129.740,= 

€   30.000,= (activiteitenbudget CM) 
€ 159.740,= 

  
 
 
Afgesproken activiteiten  
Hierbij wordt uitgegaan van het ingediende jaarplan voor de 'labels' Servicebureau Onderwijs& 
Cultuur, ToBe Cultuurcentrum en St. Cultuureducatie, met hierbij de volgende opmerkingen: 
 

 Uitgegaan wordt van de bereikcijfers zoals verwoord in de subsidieaanvraag 

 Voor wat betreft Cultuureducatie met Kwaliteit gelden de financiën Cultuurmenu als 
'matchingsbedrag' 

 Voor uitvoering van activiteiten wordt nog een apart plan ingediend 

 
 
 
Financiën 

 Voor het aanbod van de hierboven genoemde 'labels' wordt geadviseerd voor 2021 een 

bedrag van € 129.740,= te beschikken. 

 Voor uitvoering van activiteiten Cultuurmakelaar wordt een apart plan ingediend. Geadviseerd 
wordt een bedrag van € 30.000,= te beschikken na goedkeuring van een nog in te dienen plan 
Cultuurmakelaar. 

 Op basis van dit plan zullen bedragen na uitvoering van de in het plan beschreven activiteiten 
apart worden gefactureerd. 

 In 'de boeken' van de St. Cultuureducatie staat een bedrag t.b.v. een egalisatiereserve voor 

de gemeente Papendrecht. In principe – en na overleg – kan door de Stichting hier een 
beroep op worden gedaan. 

 
 
Samengevat: totaal wordt een bedrag van € 159.740,= verleend. Dit is als volgt opgebouwd:  

 € 129.740,= voor overhead, muziekonderwijs en formatie Cultuurmakelaar 
 €   30.000,= activiteitenbudget Cultuurmakelaar. Dit bedrag wordt toegekend op zgn. 

rekeningbasis (rekening wordt voldaan nadat de activiteiten zijn uitgevoerd. Hiervoor wordt 
nog een apart plan ingediend). 

 
Bijzonderheden 
De hierboven geadviseerde subsidie valt binnen de financiële grenzen zoals door de raad gesteld bij 
vaststelling subsidieplafonds 2021. 
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Beleidsterrein 6.0 – Beleidsterrein Sociaal domein 
 

 

SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0107501 
 
Instelling: Stichting Schuldhulpmaatje Drechtsteden 
  
Subsidiebedrag 2020: € 2.000,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 2.000,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 2.000,- 
  
 
 
Afgesproken activiteiten 

 

Doelstelling: 
Het bieden van ondersteuning op het terrein van schuldhulpverlening/-preventie door middel van de 
inzet van vrijwillige schuldhulpmaatjes als aanvulling op bestaande ondersteuningsvoorzieningen in 
Papendrecht, waardoor inwoners minder snel terecht komen in individuele schuldhulptrajecten bij de 
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Hierbij is meer in het bijzonder het doel om terugval van inwoners 
die al een individueel schuldhulptraject achter de rug hebben te voorkomen.  
  
Activiteiten en producten: 
Opleiden / trainen van vrijwillige schuldhulpmaatjes; 
Werven en ondersteunen van vrijwillige schuldhulpmaatjes; 
Matchen van vrijwillige schuldhulpmaatjes aan inwoners met schuldenproblematiek.  
 
Aanvullende voorwaarden: 
Belangrijk uitgangspunt is dat uitgegaan wordt van de eigen kracht van inwoners/gezinnen en hun 
netwerk in de zin dat taken niet worden overgenomen en waar mogelijk de ondersteuning van 
schuldhulpmaatje zo spoedig mogelijk wordt afgebouwd. 
De ondersteuningsactiviteiten sluiten aan bij het schuldhulpverleningsbeleid en -trajecten van de SDD.  
 
Schuldhulpmaatje levert na afloop van het subsidiejaar een (inhoudelijke) evaluatie over 2020 aan, 
waaruit blijkt: 
- Het aantal inwoners/gezinnen dat is ondersteund en de duur van deze ondersteuning. 
- Het aantal schuldhulpmaatjes er uit Papendrecht zijn aangetrokken, getraind/opgeleid en 

gematcht. 
- Het aantal inwoners/gezinnen dat niet of wel opnieuw in een individueel schuldhulptraject is 

terechtgekomen. 
- De stichting toont schriftelijk (de ontwikkeling van) de samenwerking met de Sociale Dienst 

Drechtsteden aan. 
 
Bijzonderheden 

 Omdat de stichting een subsidie lager dan € 10.000 ontvangt, wordt de subsidie bij de verlening direct  
 vastgesteld. 
 
Op dit moment zijn er 11 hulpvragen gekoppeld aan 6 maatjes binnen Papendrecht. 
De stichting neemt naast de reguliere activiteiten tevens deel aan de Actieagenda gezinnen en 
kinderen in armoede 2017-2021.  
De samenwerking met Sterk Papendrecht vereist goede afstemming onderling – dit blijft ook de inzet 
van Schuldhulpmaatje. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0119070 
 
 
Instelling: Stichting Voedselbank Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 12.548,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 13.000,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 12.761,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
De Voedselbank Nederland is een particulier initiatief dat een schakel wil vormen tussen enerzijds 
de verspilling bij de levensmiddelenproducenten en anderzijds de groeiende armoede in Nederland.  
  
Activiteiten en producten:  
Het verzorgen en distribueren van voedselpakketten, voor mensen die gezien hun inkomens- en/of 
schuldensituatie onvoldoende middelen hiervoor hebben. 
 
  
  
Bijzonderheden  

  De subsidie aan de stichting betreft alleen de kosten van huur van de Voedselbank, gedurende 
maximaal 5 jaar (tot 1 augustus 2022). Hiervoor is een bedrag van € 12.000,- (exclusief indexering) 
per jaar afgesproken. De gemeente bemoeit zich in beginsel niet met de activiteiten van de 
Voedselbank, zoals ook uitdrukkelijk door de gemeenteraad is uitgesproken. 

  De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten 
opzichte van de subsidieplafonds 2020. Dit betekent dat voor de stichting Voedselbank 
Papendrecht een bedrag van € 12.761,- beschikbaar is. Dit impliceert dat een bedrag van € 239,- 
wordt afgewezen op grond van artikel 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Papendrecht 2013. Er zijn namelijk onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag 
naar het gevraagde subsidiebedrag te kunnen verhogen.    
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0055503 
 
 
Instelling: Stichting Slachtofferhulp Nederland 
  
Subsidiebedrag 2020: € 6.916,- structureel, € 2.449,- eenmalig 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 9.623 ,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 7.034,- structureel 
  
Afgesproken activiteiten  
 
Doelstelling: 

 

Doelstelling is om de schade, zowel materieel als immaterieel, waarmee slachtoffers van strafbare 
feiten en verkeersongelukken geconfronteerd worden, zoveel mogelijk te verhelpen, te beperken en 
te voorkomen. 
 
Activiteiten en producten: 
1. Zorgdragen voor eerste opvang slachtoffers binnen 24 uur; 
2. Vormgeven begeleidingstraject; 
3. (Eventuele) doorverwijzingen. 
 
Achtergrondinformatie 
Slachtofferhulp Nederland is een basisvoorziening om de, inmiddels bij wet geregelde, hulp aan 
slachtoffers te kunnen bieden. De inzet is voor de slachtoffers zonder kosten en dicht in de buurt. 
De kosten worden gedragen door het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeentelijke overheden 
en het Fonds Slachtofferhulp. 
 
Jaarlijks worden in Papendrecht circa 300 slachtoffers van strafbare feiten aangemeld (voornamelijk 
door politie), waarvan doorgaans zo'n 60% ofwel van informatie & advies of van vervolghulp gebruik 
maakt. We hebben het dan over ongeveer 200 mensen. 
 

Bijzonderheden 
 

  De gemeenteraad heeft besloten de subsidieplafonds voor 2021 met 1,7% te verhogen ten 
opzichte van de subsidieplafonds 2020. 

 
  De laatste jaren voor 2020 is minder subsidie verleend dan gevraagd, wegens het ontbreken van 

ruimte hiervoor binnen het subsidieplafond. Slachtofferhulp heeft expliciet gevraagd te subsidiëren 
tot aan het gevraagde bedrag per inwoner, onder meer vanwege de forse inzet die ze de laatste 
jaren binnen Papendrecht hebben gepleegd. Voor 2020 is eenmalig ruimte gevonden om het 
verschil tot de structurele subsidieruimte en het gevraagde bedrag te overbruggen.  Binnen de 
begroting 2021 is structureel alleen ruimte voor de verlening van € 7.034,-. Gelet op het financieel 
perspectief van de gemeente en het ombuigingsproces in dit kader is er geen ruimte dit bedrag 
structureel te verhogen. Het meerdere gevraagde zal daarom moeten worden afgewezen. 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0096482 
 
 
Instelling: Stichting Algemeen Sociaal Fonds Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 5.000,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 5.000,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 5.000,- 
  
 
 
Afgesproken activiteiten 

 

Doelstelling:  
Het ondersteunen van inwoners van Papendrecht, die vanwege hun financiële noodsituatie in hun 
maatschappelijk functioneren worden bedreigd; 

Activiteiten en producten:  

4. De stichting geeft, zoals uit de doelstelling blijkt, Papendrechtse burgers in een financiële 
noodsituatie ondersteuning in de vorm van goederen of diensten; 

5. Daarnaast helpt de stichting burgers om bijvoorbeeld niet benutte voorliggende voorzieningen 
alsnog te benutten. 

  
  
Bijzonderheden  
De stichting laat de volledige subsidie ten goede komen aan de individuele aanvragers. Het fonds 
wordt voor de helft door de bijdrage/subsidie van de gemeente bepaald, en voor de andere helft 
door de bijdrage van de gezamenlijke kerken. Mocht er wat van het subsidiebedrag over zijn wordt 
dit als buffer aangehouden en in een ander jaar besteed.  
 
Omdat de stichting een subsidie lager dan € 10.000 ontvangt, wordt de subsidie bij de verlening 
direct vastgesteld. 

  De stichting heeft in 2019 in totaal 18 aanvragen om hulp gehad.  Daarvan zijn er 3 afgewezen en 
1 aanvraag is doorgestuurd naar SUN.   

 
De stichting is naast de reguliere activiteiten betrokken bij de Actieagenda gezinnen en kinderen 
in armoede 2017-2021.  
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer: 2020-0114100 
 
Instelling: Stichting Yulius; onderdeel inlooppunt GGZ  
  
Subsidiebedrag 2020: € 63.871,- 
  
Gevraagd bedrag 2021: € 68.044,- 
 
Bedrag beschikking 2021: 
 

 
€ 64.957,- 

Afgesproken activiteiten  

Doelstelling:  
1. Bieden van een laagdrempelige inloop- c.q. dagbestedingsvoorziening in Papendrecht 

ten behoeve van inwoners met een (langdurige) psychische stoornis, psychosociale 
problematiek en daarmee samenhangende beperkingen gericht om bezoekers te laten 
participeren naar vermogen. 

2. Bijdragen aan de realisatie van een sterke (toekomstbestendige) lokale 
basisinfrastructuur in het kader van het Papendrechtse Wmo-beleid. Hierbinnen vormen 
Sterk Papendrecht en de beweging naar Beschermd thuis belangrijke onderdelen.  

  
Activiteiten en producten: 
Het creëren van een sterke, duurzame, lokale basisinfrastructuur staat centraal in het 
Papendrechtse sociaal domein. Naast Sterk Papendrecht spelen diverse laagdrempelige 
voorzieningen hierin een rol. Gelet op de beweging van Beschermd wonen naar Beschermd 
thuis zijn ook voorzieningen van belang die ondersteunen dat mensen met een GGZ-
problematiek zelfstandig in de wijk kunnen blijven wonen.  
 
Inloop De Spil heeft hierin de volgende rol:  

1. Beschikbaarheid: 
De Papendrechtse inlooplocatie is in totaal 780 uur open (gemiddeld vier dagdelen per 
week).  

2. Presentie: 
De aanwezigheid van betrokken professionals en vrijwilligers biedt aan bezoekers 
houvast. Daarnaast biedt de ontmoeting met andere bezoekers ruimte voor contact en 
ontplooiing. 

3. Activering 
Bezoekers worden gestimuleerd om de voorziening te bezoeken en gezamenlijk 
invulling te geven aan de voorziening (opruimen, activiteiten en catering). Bezoekers 
worden gestimuleerd om vanuit de inloop en dagbesteding vervolgstappen te maken 
richting vrijwilligerswerk of deelname aan reguliere activiteiten in de wijk in het 
kader van participatie. 

4. Structurering: 
De aanwezigheid van de inloop biedt aan bezoekers structuur en een invulling van de 
dag. Het kan de eerste stap vormen naar het verder invulling geven aan het bestaan. 

5. Signalering en preventie: 
Ingeval van terugval kan er tijdig op een van de zorgteams beroep worden gedaan. Dit 
voorkomt verder afglijden waardoor hogere kosten (in zorg, maar ook in overlast) 
worden bespaard. 

6. Vangnet: 
De inloop biedt een vangnetfunctie voor bezoekers met psychische problemen die nog 
niet in beeld zijn bij een GGZ instelling. Het kan zijn dat mensen worden 
geïntroduceerd door Sterk Papendrecht of door lotgenoten. Via de inloop kan dan 
vervolgens de weg naar hulpverlening worden ingezet 

7. De activiteiten worden verricht door betrokken professionele begeleiders op minimaal 
MBO-niveau (schaal 45 GGZ-cao) met waar mogelijk inzet van vrijwilligers ter 
ondersteuning. 

 
Aandachtspunten 2020: 
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Continuering en uitbouw van de ingezette ontwikkelingen. Inzet blijft gericht op 
netwerkversterking en goede lokale verbindingen, waardoor meer gebruik wordt gemaakt van 
de andere lokale voorzieningen. Met name met de GGZ deskundige in Sterk Papendrecht wordt 
de samenwerking versterkt met aandacht voor op- en afschalen van ondersteuning. 
In dat kader vindt ook nauwe afstemming plaats met locatie BW Oostpolder, ambulante 
begeleidingsteams en de dagbesteding.  
 
Monitoring en verantwoording: 
De stichting levert bij het verzoek tot subsidievaststelling een (inhoudelijke) verantwoording over 
2021 aan. Hierin dienen de volgende elementen te zijn vermeld: het gemiddelde aantal 
bezoekers per week, informatie over de in- en uitstroom van bezoekers (toeleiding, 
verwijzingen, etc.), enzovoorts. Om de kosten hiervan te beperken is met de stichting 
afgesproken dat de monitoring en verantwoording vooral kwalitatief van aard zijn. 
 
Aanvullende voorwaarden: 

1. De stichting werkt met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  
2. De stichting houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van 

privacy- en informatieveiligheid. 
 

Bijzonderheden 
1. De stichting huurt de ruimte aan de Stellingmolen 176 van de gemeente om de 

activiteiten in het kader van deze subsidie te kunnen realiseren. 
2. In de aanvraag geeft Yulius aan mogelijkheden te zien voor uitbreiding. Hetzij 

uitbreiding van dagdelen op dezelfde locatie dan wel op een andere locatie 
(Gerbrandystraat). In deze subsidieaanvraag is dit niet verwerkt. Gelet op de 
bezuinigingstaakstelling waar de gemeente op dit moment voor staat is uitbreiding op 
dit moment niet aan de orde. Mogelijk dat op basis van een pilot gedacht wordt aan en 
versterking van GGZ expertise, maar dan zal dit in eerste instantie gericht zijn op 
uitbreiding van deze expertise binnen Sterk Papendrecht. 

3. Voor wat betreft de hoogte van de subsidie 2021 wordt, zoals opgenomen in het 
subsidieplafond, uitgegaan van de subsidie 2020 en een indexatie van 1,7 %. Dit is ook 
met alle instellingen gecommuniceerd. Yulius gaat al een aantal jaren uit van een hoger 
indexatie percentage waardoor de aanvraag hoger is dan het subsidieplafond toelaat en 
een gedeelte van de aanvraag (€ 3.087,-) moet worden afgewezen op grond van artikel 
4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Papendrecht 2013. Er zijn 
namelijk onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag naar het 
gevraagde subsidiebedrag te kunnen verhogen.  

4. De subsidieaanvraag m.b.t. de GGZ deskundigheid in Sterk Papendrecht wordt 
meegenomen in de subsidieafspraken m.b.t. Sterk Papendrecht 
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SUBSIDIEVERLENING 2021 
 Zaaknummer 2020-0083239 
 
Instelling: VluchtelingenWerk 
  
Subsidiebedrag 2020: € 66.506,00 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 93.815,00 
  
Bedrag beschikking 2021: € 93.070,00  

 
Onderverdeling 
35.820 euro basisdienstverlening 
57.250 euro overige subsidie 
 
 
 

Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
Het doel van de dienstverlening van VluchtelingenWerk is toenemende zelfredzaamheid en 
participeren in de maatschappij: de statushouder leert zelfstandig gebruik te maken van de benodigde 
voorzieningen, is in staat daarin zelf keuzes te maken en kan uiteindelijk een nieuw leven in de 
gemeente opbouwen als volwaardig participerend burger.  
  
Activiteiten en producten:  
VluchtelingenWerk levert de volgende diensten / producten: 

 Basis dienstverlening 

 Maatschappelijke begeleiding                          
o Praktische hulp en coaching en hulp bij start inburgering 
o Stimuleren van participatie en integratie 

 Participatieverklaring  
 
Ingediende begroting 

Diensten Prognose Kostprijs per 
dienst 

Totale kostprijs 

A. Basis dienstverlening 

 aanwezigheid, expertise en 

continuïteit 
productontwikkeling 
werving, opleiding en 
aansturing 
interventies 
professionaliteit 
infopunt/spreekuurvoorziening 
monitoring verblijf (juridische 
begeleiding/gezinshereniging) 
samenwerking, voorlichting 
en belangenbehartiging 
Totale inzet 
 
 

 Locatiekosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 uur per week 
teamleider + 
vrijwilligers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 6.725,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 29.505,00 
 

€ 7.060,00 

€ 36.565,00 

B. Maatschappelijke begeleiding 

 Praktische hulp en coaching 

en hulp bij start inburgering 

 Stimuleren van participatie 
en integratie 

 
20 huishoudens 
 
 
30 personen 

 
€ 860,00 

 
 

€ 1.185,00 

 
€ 17.200,00 

 
 

€ 35.550,00 

 € 52.750,00 

C. Participatieverklaring 30 personen € 150,00 € 4.500,00 
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€ 4.500,00 

    

Totaal   € 93.815,00 
 

Bijzonderheden  
Op grond van de Huisvestingswet dragen burgemeester en wethouders zorg voor de huisvesting van 
vergunninghouders in de gemeente volgens de aan de gemeente opgelegde halfjaarlijkse taakstelling. 
Deze taakstelling wordt naar inwonertal over de gemeenten verdeeld. De gemeenten zijn op grond van 
de Huisvestingswet verplicht om deze taakstelling binnen de wettelijk vastgestelde termijn van een half 
jaar te realiseren. Daarnaast zijn wij als gemeente op grond van de Wet inburgering verantwoordelijk 
voor de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject. Hiervoor verleent de 
gemeente subsidie aan VluchtelingenWerk.  
 
In het gesprek met Vluchtelingenwerk zijn de volgende zaken aan de orde gekomen:  

De prognose van de aantallen is achterhaald, op basis van de nieuwe (fors hogere taakstelling). 

Vluchtelingenwerk komt daarom met een herziene aanvraag. 

Vluchtelingenwerk heeft de kostprijs van de verschillende producten licht verhoogd. Met 

betrekking tot deze verhoging is het volgende besproken: 

- Basisdienstverlening (onderdeel A): De afspraak is dat na twee opeenvolgende jaren met 

een taakstelling onder 37 personen dit bedrag wordt herzien. Gezien de meer dan 

verdubbeling van de taakstelling en de inspanningen die daarvoor door Vluchtelingenwerk 

zullen moeten worden geleverd wordt dit bedrag echter niet herzien.  

Wel zal een deel van het aangevraagde bedrag bij dit onderdeel worden afgewezen, 

omdat dit hoger ligt dan de indexering van 1,7 procent, zoals vastgesteld door de 

gemeenteraad. Dit betreft concreet dat een bedrag van €35.820 zal worden toegekend, en 

een bedrag van €745 euro zal worden afgewezen. 

- Maatschappelijke Begeleiding (onderdeel B): Het gevraagde bedrag voor de onderdelen 

ligt binnen de indexatierichtlijn. Dit onderdeel kan worden toegekend.  

- Participatieverklaring (onderdeel C): Het gevraagde bedrag voor de onderdelen ligt binnen 

de indexatierichtlijn. Dit onderdeel kan worden toegekend.  
 
Op basis van bovenstaande komen we dan tot de volgende berekening van het subsidiebedrag: 
 

Diensten Prognose Kostprijs per 
dienst 

Totale kostprijs 

A. Basis dienstverlening 

 aanwezigheid, expertise en 
continuïteit 
productontwikkeling 
werving, opleiding en 
aansturing 
interventies 
professionaliteit 
infopunt/spreekuurvoorziening 
monitoring verblijf (juridische 
begeleiding/gezinshereniging) 
samenwerking, voorlichting 
en belangenbehartiging 
Totale inzet 
 
 

 Locatiekosten 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 uur per week 
teamleider + 
vrijwilligers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 6.725,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 28.878,00 
 

€ 6.942,00 

€ 35.820,00 

B. Maatschappelijke begeleiding 

 Praktische hulp en coaching 
en hulp bij start inburgering 

 Stimuleren van participatie 

en integratie 

 
20 huishoudens 
 
 
30 personen 

 
€ 860,00 

 
 

€ 1.185,00 

 
€ 17.200,00 

 
 

€ 35.550,00 

 € 52.750,00 

C. Participatieverklaring 30 personen € 150,00 € 4.500,00 
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€ 4.500,00 

    

Totaal   € 93.070,00 

 
 
 

Aan de subsidieverlening zijn, naast de algemene voorwaarden, de volgende voorwaarden 
verbonden: 

 VluchtelingenWerk draagt zorg voor één vast aanspreekpunt voor de gemeente Papendrecht. 

 Het aanspreekpunt is minimaal 11 uur per week aanwezig op de locatie van 
Vluchtelingenwerk in Papendrecht.  

 Het aanspreekpunt heeft een rol als trekker in de uitwerking van het plan van aanpak 
huisvesting, integratie en participatie van statushouders in Papendrecht /  de veranderopgave 
inburgering en neemt deel aan overleggen die de gemeente Papendrecht over het onderwerp 
statushouders organiseert. Ook neemt het aanspreekpunt deel aan overleggen van de 
projectgroep statushouders die door de Drechtstedengemeenten worden georganiseerd. 

 Het aanspreekpunt fungeert als netwerkpartner (o.a. Woonkracht10, Sociale Dienst 

Drechtsteden, Sterk Papendrecht en Dienst Gezondheid en Jeugd). 

 VluchtelingenWerk stuurt uiterlijk drie weken na afloop van het kwartaal de 
kwartaalrapportage naar de gemeente. 

 Binnen 1,5 maand na afloop van het kwartaal vindt een overleg plaats over de voortgang en 
eventuele ontwikkelingen. Aan dit overleg nemen alleen de professionals van 
VluchtelingenWerk deel.  

 Wanneer de wettelijke taakstelling (zonder voorsprong of achterstand) gedurende twee 

opeenvolgende jaren lager ligt dan 37 personen kan de gemeente overgaan tot vaststelling 
van een lager bedrag voor de basis dienstverlening. De taakstelling voor 2020 bedraagt 28 
personen. In 2019 lag de taakstelling ook lager dan 37 personen.   

 De onderdelen B en C worden afgerekend op daadwerkelijk gerealiseerde aantallen. Voor 

onderdelen B – stimuleren van participatie en integratie en C geldt dat alleen subsidie wordt 
verleend als de gemeente Papendrecht vanuit het Rijk een vergoeding krijgt en tot een 
maximaal bedrag van respectievelijk € 1.185,- en € 150,-. Wanneer het Rijk voor deze 
onderdelen lagere vergoedingen uitkeert, zal de gemeente Papendrecht een bedrag naar rato 
aan subsidie verlenen. VluchtelingenWerk stemt op voorhand met de gemeente Papendrecht 
af of de middelen zijn verkregen. Wanneer de middelen aan een andere gemeente binnen de 
stichting zijn uitbetaald, zorgt Vluchtelingenwerk zelf voor verschuiving van budgetten. Ook 
wanneer de middelen zijn uitbetaald aan een gemeente binnen een andere stichting zal 
Vluchtelingenwerk zorgen voor verschuiving van budgetten.  

 Vluchtelingenwerk biedt inzage in wat voor Papendrecht is gedaan en wat dit heeft 

gekost (toegespitst op Papendrecht). 

 Er vindt minimaal éénmaal per jaar bestuurlijk overleg plaats over de voortgang.  

 Vluchtelingenwerk streeft ernaar de kosten te reduceren (o.a. door minder 

regiomanagers in te zetten). 

 Per 1 januari 2022 treedt naar verwachting de nieuwe Wet inburgering in werking. Dit 

heeft consequenties hebben voor de rol van VluchtelingenWerk en voor de subsidiëring 

aan Vluchtelingenwerk (invulling PVT en MB, afnemen training Eurowijzer). Gemeente en 

VluchtelingenWerk blijven hierover met elkaar in gesprek.  
  



41 

 

ADVIES SUBSIDIEVERLENING 2021 
Zaaknummer 2020-0111852 
 
Instelling: Stichting Careyn/Jong JGZ  

 
Subsidiebedrag 2020: € 48.538,- 

 
Bedrag gevraagd 2021: € 56.921,-   
  
Bedrag beschikking 2021: 
 
 
 

€ 56.319,-   
 
Onderverdeling: 
€ 49.363,- reguliere subsidie 
€  6.956,- incidentele VVE-
subsidie i.k.v. 
Onderwijsachterstandenbeleid 
 
 

  
Afgesproken activiteiten 
Doelstelling: 
1. Bijdragen aan de realisatie van een sterke (toekomstbestendige) lokale basisinfrastructuur 

in het kader van het Papendrechtse sociale domein.  
2. Bieden van op preventie gerichte, lokale individuele en collectieve, ondersteuning aan 

jeugdigen met een risico op psychische problemen en stoornissen, psychosociale 
problemen, gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders met een 
risico op opvoedingsproblemen, zoals bepaald in artikel 1.1.1 van de Jeugdwet. In deze de 
zgn. plustaken jeugdgezondheidszorg (JGZ), aanvullend op de zogenaamde basistaken 
jeugdgezondheidszorg. 

 
Activiteiten en producten: 
1. Deelname vanuit de jeugdgezondheidszorg aan de ondersteuningsteams van 

basisonderwijs en voortgezet onderwijs, waarbij bij voorkeur gewerkt wordt aan deelname 
van een JGZ-arts. 

2. Deelname van de JGZ-arts of JGZ-verpleegkundige aan casusbespreking binnen Sterk 
Papendrecht. Hierbij maakt Jong JGZ in het kader van de uitvoering van de basistaken en 
het maatwerkdeel zichtbaar dat de samenwerking met Sterk Papendrecht verder gestalte 
krijgt.  

3. Bieden van pedagogisch advies die afgestemd is met (de inzet vanuit) Sterk Papendrecht. 
Ook hierbij maakt Jong JGZ inzichtelijk hoe de samenwerking met Sterk Papendrecht 
verder gestalte krijgt.  

4. Aanbieden van cursussen, voorlichtings- en themabijeenkomsten aan kwetsbare inwoners 
en hun netwerk. Dit aanbod wordt 'vraaggericht' en in samenwerking met Sterk 
Papendrecht en andere maatschappelijke organisaties (o.a. het onderwijs, Suppord en 
Dienst Gezondheid & Jeugd) aangeboden. Bij de verantwoording van Jong JGZ dient 
omschreven te zijn hoe aan dit punt is gewerkt. 

5. Vanuit Jong JGZ actief input leveren aan de lokale samenwerkingsafspraken onderwijs en 
jeugd (onder andere Onderwijsachterstandenbeleid) waaraan wordt gewerkt op initiatief 
vanuit de gemeente. In 2021 moeten deze nieuwe afspraken met betrokken partijen 
worden bekrachtigd die ook de basis zullen vormen voor de prestatiegerichte 
(subsidie)afspraken voor 2022 en verder. 

 
Incidentele, additionele VVE-subsidie  
In het kader van het nieuwe Onderwijsachterstandenbeleid heeft Stichting Careyn/Jong JGZ 
een subsidieaanvraag ingediend. Deze subsidie wordt incidenteel toegekend vanuit het 
gemeentelijke budget voor onderwijsachterstandenbeleid en wordt ingezet om met een 
jeugdverpleegkundige kinderen op een adequate manier toe te leiden naar voorschoolse en 
vroegschoolse educatie (VVE). Daarnaast zal ook de inzet in de werkgroep VVE worden 
gecontinueerd, en gaat er monitoring plaatsvinden rondom het (non)bereik en de omvang van 
de doelgroep. Tot slot, worden tussen de gemeente, kinderopvangorganisaties en Jong JGZ 
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nadere werkafspraken over de rol van JongJGZ en de samenwerking met de kinderopvang 
gemaakt rondom Onderwijsachterstandenbeleid/VVE. 
 
Maatwerkafspraken VoorZorg 
Naast de subsidieafspraken zijn maatwerkafspraken met Stichting Careyn/Jong JGZ gemaakt 
over het programma VoorZorg die in overleg kunnen worden ingezet. VoorZorg is een 
programma voor jonge vrouwen die zwanger zijn van hun eerste kind en te maken hebben met 
een opeenstapeling van problemen. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning bij hun 
zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is. 
Prognose is dat per jaar (maximaal) twee casussen c.q. trajecten zullen plaatsvinden. De 
kosten voor één traject bedraagt € 7.468,-.  
 
Bijzonderheden 
Stichting Careyn/Jong JGZ ontvangt voor de uitvoering van de basistaken JGZ-middelen via 
de Dienst Gezondheid & Jeugd. De subsidie in dit advies betreffen additionele 
maatwerkactiviteiten voor de gemeente Papendrecht op het terrein van de 
jeugdgezondheidszorg. 
 
Het beschikbare subsidiebedrag ligt lager dan de aanvraag. Een bedrag van € 602,- wordt 
afgewezen op grond van artikel 4 en 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Papendrecht 2013. Er zijn namelijk onvoldoende middelen beschikbaar om het subsidiebedrag 
te verhogen. 
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Subsidieverlening 2021 
 Zaaknummer 2021-0018870 
 
Instelling: Sterk Papendrecht 

 
Bedrag beschikking 2020: € 2.045.264,- 

 
Onderverdeling: 
€ 1.726.785,- Stichting De Sociale Basis 
€ 50.750,-      Stichting De Sociale Basis (3de x 
incidenteel) 
€ 20.300,-      Stichting De Sociale Basis (incidenteel) 
€ 170.000,-    Stichting Jeugdteams ZHZ (incidenteel) 
€ 55.825,-      Yulius (3de x incidenteel) 
€ 21.604,-      Rivas Zorggroep 

  
Bedrag gevraagd 2021: € 2.036.798,- 

 
Onderverdeling: 
€ 1.807.753,- Stichting De Sociale Basis 
€ 20.300,-      Stichting De Sociale Basis (incidenteel) 
€ 130.000,-    Stichting Jeugdteams ZHZ (incidenteel) 
€ 56.774,-      Yulius - GGZ-professional 
€ 21.971,-      Rivas Zorggroep – Wijkverpleegkundige 
 

Bedrag beschikking 2021: € 2.036.798,- 
 
Onderverdeling: 
€ 1.807.753,- Stichting De Sociale Basis 
€ 20.300,-      Stichting De Sociale Basis (incidenteel) 
€ 130.000,-    Stichting Jeugdteams ZHZ (incidenteel) 
€ 56.774,-      Yulius - GGZ-professional 
€ 21.971,-      Rivas Zorggroep - Wijkverpleegkundige 

 
 
Afgesproken activiteiten: 
Doelstelling: 

1. Bijdragen aan de realisatie van een sterke (toekomstbestendige) lokale 
basisinfrastructuur in het kader van het Papendrechtse sociale domein. Hierbinnen 
vormen Sterk Papendrecht en ontwikkeling naar een beschermd thuis en langer 
zelfstandig thuis belangrijke onderdelen.  

2. Bieden van laagdrempelige en onafhankelijke ondersteuning, zoals bepaald in artikel 
1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), met informatie, advies 
en algemene ondersteuning die bijdraagt aan het versterken van de zelfredzaamheid 
en participatie en het verkrijgen van een zo integraal mogelijke dienstverlening binnen 
het sociale domein.  

3. Bieden van op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met of jeugdigen met 
een risico op psychische problemen en stoornissen, psychosociale problemen, 
gedragsproblemen of een verstandelijke beperking of van de ouders met of met een 
risico op opvoedingsproblemen, zoals bepaald in artikel 1.1.1 van de Jeugdwet. 

 
Activiteiten en producten: 
Sterk Papendrecht heeft als vervolg op het jaarverslag 2019, de subsidieafspraken 2020 en de 
halfjaarrapportage 2020 in samenwerking met de gemeente opnieuw gekeken naar de 
prestatiegerichte subsidieafspraken om aanscherping aan te brengen. Via verschillende 
indicatoren gaat Sterk Papendrecht laten zien hoe uitvoering wordt gegeven aan de beoogde 
effecten en doelstellingen die samen met de gemeente zijn geformuleerd. In de bijlage treft u 
het overzicht van indicatoren aan. 
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Naast de prestatiegerichte subsidieafspraken is eveneens afgesproken om de Visie Sterk 
Papendrecht uit 2017 te herzien. Gelet op de laatste beleidsontwikkelingen en governance-
ontwikkelingen wordt een herziening noodzakelijk geacht om Sterk Papendrecht verder door te 
ontwikkelen als strategische partner. 
 
Financiën: 

 De subsidieverlening aan Sterk Papendrecht wordt verleend aan de hand van kaders 

uit de subsidieplafonds en Programmabegroting 2021.  

 De tijdelijke extra inzet van jeugdteams inzake wachtlijsten wordt geleidelijk aan 
verder terug gebracht (in 2020: € 170.000, in 2021 € 130.000 en in 2022 € 85.000).  

 Een bedrag van € 20.300 wordt incidenteel aan subsidie verleend ten behoeve van 
een Lokaal maatwerkbudget. Doel van dit budget is om maatwerk te bieden in 
individuele gevallen, waarbij snelle inzet benodigd is om efficiënt en effectief te kunnen 
ondersteunen of innovatieve oplossingen wenselijk zijn die niet vallen onder de 
gestandaardiseerde ondersteuningsmogelijkheden. Financiële dekking van het lokaal 
maatwerkbudget vindt plaats vanuit Beschermd Wonen en de Actieagenda gezinnen 
en kinderen in armoede. 

 Conform de gemeentelijke subsidieplafonds hebben de partijen van Sterk 
Papendrecht met hun subsidieaanvraag gerekend met een subsidie-indexering van 
1,7%. Tegelijkertijd willen partijen hierover opmerken dat CAO's, die zijn afgesloten, 
leiden tot forse kostenstijgingen. Partijen geven aan graag de dienstverlening binnen 
Papendrecht te blijven uitvoeren op het afgesproken niveau van kwaliteit, maar dat 
overleg nodig is om mogelijke consequenties te bespreken als de kosten verder 
stijgen. 

 
Voor indicatoren Sterk Papendrecht zie aanhangsel bij dit hoofdstuk.  
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Beleidsterrein 7.0 – Beleidsterrein Volksgezondheid en milieu 
 
SUBSIDIEVERLENING 2021 
 zaaknummer 2020-0115467 
 
 
Instelling: Stichting HartslagNu Papendrecht 
  
Subsidiebedrag 2020: € 1.000,- 
  
Bedrag gevraagd 2021: € 1.000,- 
  
Bedrag beschikking 2021: € 1.000,- 
  
Afgesproken activiteiten  
Doelstelling:  
De Stichting heeft ten doel en spant zich in voor het continue en voldoende beschikbaar hebben 
van Automatische Externe Defibrillators (AED's) in Papendrecht, alsmede het beschikbaar hebben 
van voldoende burgerhulpverleners, zodat bij een noodtoestand, op korte termijn, adequate hulp 
gebonden kan worden tot dat de hulpdiensten aanwezig zijn. 
 
  
Activiteiten en producten:  
De Stichting zet zich enerzijds in voor het zorgen van voldoende (24/7) beschikbare AED's, 
anderzijds voor het werven van voldoende vrijwilligers. Dit gebeurt door het verstrekken van 
informatie (o.m. via Puur Papendrecht) maar ook o.a. het trachten te verwerven van voldoende 
middelen o.m. door sponsoring. Daarnaast zorgen ze voor het onderhoud van door sponsoring 
verworven AED's. 
  
Bijzonderheden  

  Geen. 
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Aanhangsel hoofdstuk 3: Indicatoren Sterk Papendrecht 2021 
 
Sterk Papendrecht heeft als vervolg op het jaarverslag 2019, de subsidieafspraken 2020 en de halfjaarrapportage 2020 in samenwerking met de gemeente 
opnieuw gekeken naar de prestatiegerichte subsidieafspraken om aanscherping aan te brengen voor het subsidiejaar 2021. In dit kader hebben verschillende 
overleggen plaatsgevonden, is gekeken naar de rapportages van sociale wijkteams in omliggende gemeenten, is gesproken met de ICT-leverancier van het 
registratiesysteem en is tot slot gekeken naar goede ervaringen elders in het land. 
 
In onderstaand overzicht treft u de verschillende indicatoren aan, waarbij Sterk Papendrecht aangeeft met welke streefwaardes  wordt gewerkt. Via deze 
indicatoren gaat Sterk Papendrecht laten zien hoe uitvoering wordt gegeven aan de beoogde effecten en doelstellingen die samen met de gemeente zijn 
geformuleerd. De uitvoering van de prestatiegerichte afspraken, alsmede het afleggen van verantwoording over deze afspraken, is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de betrokken partijen die gezamenlijk Sterk Papendrecht vormen. 
  
 

  2020 2021 

We werken aan? Over vier jaar willen we de 
volgende resultaten? 

Hoe maakten we de prestaties en de 
voortgang zichtbaar in 2020? 

Hoe maken we de prestaties 
en de voortgang zichtbaar in 
2021? 

Met welk 
meetinstrument? 

Er een toegankelijke 
en laagdrempelige 
ingang is voor alle 
inwoners van 
Papendrecht met 
(ondersteunings) 
vragen.  
 

De inwoners van 
Papendrecht (0-100 jaar) met 
ondersteuningsvragen op 
verschillende leefgebieden 
weten dat zij terecht kunnen 
bij Sterk Papendrecht. 
 

 Het aantal inwoners met 
ondersteuningsvragen dat contact 
heeft gehad met Sterk Papendrecht.  

 Het aantal inwoners met een 
ondersteuningsvraag dat 
binnenloopt bij Sterk Papendrecht 
en tevreden is over de 
toegankelijkheid en 
laagdrempeligheid van Sterk 
Papendrecht.    

 Aantal inwoners met een laag 
inkomen en/of schulden dat 
ondersteuning heeft ontvangen en 
tevreden is met de (passende) 
ondersteuning. 
 

 Het aantal inwoners met 
ondersteuningsvragen dat 
contact heeft gehad met 
Sterk Papendrecht.  

 Het aantal inwoners met 
een ondersteuningsvraag 
dat binnenloopt bij Sterk 
Papendrecht en tevreden 
is over de toegankelijkheid 
en laagdrempeligheid van 
Sterk Papendrecht.    

 Het aantal inwoners op de 
wachtlijst voor 
ondersteuning is niet 
hoger dan 5%  in relatie tot 
het totaal aantal contacten 
in 2021 voor 18-. Voor 18+ 
is dit niet hoger dan 5% in 
relatie tot het totaal aantal 
contacten. 

 De gemiddelde duur van 
de wachtlijst is niet hoger 

 Wachtlijst Jeugd 
 Wachtlijst 18+ 
 Cliëntervarings-

onderzoek 
 RIS (ICT-systeem) 
 TICK (ICT-systeem) 
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dan 56 dagen voor de 
Jeugd in relatie tot het 
totaal aantal contacten en 
voor inwoners 18+ niet 
hoger dan 31 dagen in 
relatie tot het totaal aantal 
contacten. 

 In 2021 ervaarde 80% van 
de inwoners dat wanneer 
zij een 
ondersteuningsvraag 
hadden dat het 
toegankelijk en 
laagdrempelig was om met 
Sterk Papendrecht in 
contact te komen. 
 

Er ingezet wordt op 
preventie en 
vroegtijdige 
ondersteuning, zodat 
zwaardere vormen 
van ondersteuning 
kunnen worden 
voorkomen. 
 

Door in te zetten op 
preventie en vroegtijdige 
signalering zullen minder 
jeugdigen en volwassenen 
uiteindelijk gespecialiseerde 
jeugdhulp uit de regionale 
zorgmarkt en 
maatwerkvoorzieningen 
nodig hebben. 

 Aantal korte contacten en 
ondersteunings- en 
hulpverleningstrajecten binnen Sterk 
Papendrecht en de verhouding 
daartussen. 

 (Ontwikkeling van) het aantal 
jeugdigen dat gebruik maakt van 
jeugdhulp met beschikking (dan wel 
gefinancierd vanuit de regionale 
zorgmarkt door de 
Serviceorganisatie Jeugd). 

 Het aantal jeugdigen dat gebruik 
maakt van ondersteuning door Sterk 
Papendrecht. 

 Het aantal volwassenen dat gebruik 
maakt van ondersteuning door Sterk 
Papendrecht. 

  (Ontwikkeling van) het aantal 
volwassenen dat gebruik maakt van 
een maatwerkvoorziening (SDD).  

 Aantal mantelzorgers met een 
ondersteuningsvraag dat 
individuele/ collectieve 

 Aantal korte contacten en 
ondersteunings- en 
hulpverleningstrajecten 
binnen Sterk Papendrecht 
en de verhouding 
daartussen. 

 (Ontwikkeling van) het 
aantal jeugdigen dat 
gebruik maakt van 
jeugdhulp met beschikking 
(dan wel gefinancierd 
vanuit de regionale 
zorgmarkt door de 
Serviceorganisatie Jeugd). 

 Het aantal jeugdigen dat 
gebruik maakt van 
ondersteuning door Sterk 
Papendrecht t.o.v. 
voorgaande jaren. 

 Het aantal volwassenen 
dat gebruik maakt van 
ondersteuning door Sterk 

 Dashboard SOJ 
 TICK (ICT-systeem) 
 RIS (ICT-systeem) 
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ondersteuning heeft ontvangen en 
de ondersteuning als passend heeft 
ervaren. 

 Aantal mantelzorgers dat 
waardering heeft ontvangen en 
tevreden is met de geboden 
waardering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papendrecht t.o.v. 
voorgaande jaren. 

 Niet meer dan 37% van de 
jeugdigen die onderdeel 
zijn van de caseload wordt 
doorverwezen naar de 
regionale zorgmarkt van 
het totaal aantal contacten 
in 2021.  

 In 2021 is een plan 
opgesteld over de inzet 
van Sterk Papendrecht 
wat betreft zorgmijders. 

 Aantal voorkomen 
huisuitzettingen door het 
convenant preventie 
huisuitzettingen t.o.v. 
voorgaande jaren. 

 Aantal mantelzorgers met 
een ondersteuningsvraag 
dat individuele/ collectieve 
ondersteuning heeft 
ontvangen en de 
ondersteuning als passend 
heeft ervaren. 

 Aantal mantelzorgers dat 
tastbare waardering heeft 
ontvangen in vergelijking 
met voorgaande jaren. 

 Aantal vrijwilligers dat 
tastbare waardering heeft 
ontvangen in vergelijking 
met voorgaande jaren.  

 

We werken aan? Over vier jaar willen we de 
volgende resultaten? 

Hoe maken we de prestaties en de 
voortgang zichtbaar? 

Hoe maakten we de 
prestaties en de voortgang 
zichtbaar in 2021? 

Met welk 
meetinstrument? 

Er ondersteuning op 
maat is, waar nodig 

 Inwoners met een 
ondersteuningsvraag 
krijgen ondersteuning die 

 (Ontwikkeling van) het aantal 
inwoners met een 
ondersteuningsvraag die individuele 

 (Ontwikkeling van) het 
aantal inwoners met een 
ondersteuningsvraag die 

 RIS (ICT-systeem) 
 Klantreizen 
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individueel en waar 
mogelijk collectief.  
 

zij zelf als passend 
ervaren. 

 Middelen worden 
efficiënter en effectiever 
ingezet. 

 

en/of collectieve ondersteuning 
ontvangt bij Sterk Papendrecht.  

 Inwoners met een 
ondersteuningsvraag die individuele 
ondersteuning hebben ontvangen 
en de ondersteuning als passend 
hebben ervaren. 

 Inwoners met een 
ondersteuningsvraag die 
ondersteuning in een groep hebben 
ontvangen en de ondersteuning als 
passend hebben ervaren. 

 Aantal vrijwilligers dat begeleiding 
heeft ontvangen en tevreden is met 
de geboden begeleiding en 
matching. 
 

individuele en/of 
collectieve ondersteuning 
ontvangt bij Sterk 
Papendrecht.  

 80% van de inwoners die 
ondersteuning hebben 
ontvangen (expliciet 
onderscheid tussen 
individueel en collectief) 
van Sterk Papendrecht 
ervaarde die als passend 
bij hun 
ondersteuningsvraag. 

 Niet meer dan 37% van de 
jeugdigen die onderdeel 
zijn van de caseload wordt 
doorverwezen naar de 
regionale zorgmarkt van 
het totaal aantal contacten 
in 2021.  

 In 2021 is een plan 
uitgewerkt voor het 
organiseren van 
collectieve voorzieningen 
voor 
ondersteuningsvragen 
waarvoor relatief gezien in 
2020 veel individuele 
voorzieningen zijn 
aangeboden.  

 In 2021 is een onderzoek 
uitgevoerd naar de 
behoeften rondom 
vrijwillige inzet van 
maatschappelijke 
organisaties in de 
gemeente Papendrecht en 
wordt vervolgens 
planmatig gewerkt aan de 
uitkomsten. 

 Cliëntervarings-
onderzoek 

 TICK (ICT-systeem) 
 Zelfredzaamheidsmat

rix 
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Er  integrale, 
vraaggerichte 
ondersteuning is op 
alle leefgebieden 
waarbij de veiligheid 
van kinderen en 
kwetsbare 
volwassenen 
gewaarborgd is.  
 

 De professionals bij 
Sterk Papendrecht 
bieden ondersteuning 
vanuit één plan en 
kijkend vanuit alle 
leefgebieden.  

 De klanten van Sterk 
Papendrecht ervaren dat 
zij met een plan en op 
alle leefgebieden 
ondersteuning (kunnen) 
ontvangen.  

 

 Professionals ervaren dat zij vragen 
integraal en klantgericht kunnen 
oppakken. 

 Klanten ervaren dat hun vraag 
integraal en klantgericht wordt 
opgepakt. 
 

 Professionals ervaren dat 
zij vragen integraal en 
klantgericht kunnen 
oppakken. 

 80% van de inwoners die 
ondersteuning hebben 
ontvangen (expliciet 
onderscheid tussen 
individueel en collectief) 
van Sterk Papendrecht 
ervaarden die als passend 
bij hun 
ondersteuningsvraag. 

 CEO 
 RIS 
 TICK 
 Halfjaarlijkse 

evaluatie met 
medewerkers 

Er  een goede 
samenwerking is in 
de keten met zowel 
professionele als 
vrijwillige 
organisaties. 
 

Sterk Papendrecht en 
samenwerkingspartners 
geven signalen aan elkaar 
door, schalen op en af en 
verwijzen door. 
 

 Aantal organisaties dat tevreden is 
over de samenwerking met Sterk 
Papendrecht. 

 

 Er wordt planmatig 
gewerkt om een goede 
samenwerking met 
maatschappelijke 
organisaties te realiseren 
en waar nodig te 
verbeteren vanuit de 
verschillende onderdelen. 

 In het kader van Veilig 
Opgroeien is teamwerk 
wordt een lokaal 
implementatieplan door 
SJT opgesteld aan de 
hand van het regionaal 
plan van de SOJ om de 
samenwerking met GI's, 
Veilig Thuis en RvdK te 
borgen.  

 

We werken aan? Over vier jaar willen we de 
volgende resultaten? 

Hoe maakten we de prestaties en de 
voortgang zichtbaar in 2020? 

Hoe maken we de prestaties 
en de voortgang zichtbaar in 
2021? 

Met welk 
meetinstrument? 

Sterk Papendrecht 
organiseert een 
verbetercyclus om 
structureel 
verbeteringen door te 
voeren in haar 

   Het leren op basis van 
casuïstiek onderzoek 
(dossieronderzoek en 
analyse/bespreking) is 
structureel onderdeel 
geworden van de 

 Terugkoppeling in 
voortgangsoverlegge
n  en BO 
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dienstverlening aan 
inwoners. 
 

evaluatie- en 
verbetercyclus in Sterk 
Papendrecht. Het 
analyseren van klantreizen 
is hier een voorbeeld van, 
bij voorkeur samen met 
andere organisaties, zoals 
Veilig Thuis, SDD, SOJ en 
GI’s. 

 Vanuit de bevindingen van 
het casuïstiekoverleg 
wordt inzichtelijk gemaakt 
wat er enerzijds ontbreekt 
aan voorzieningen in het 
voorveld en zorgmarkt en 
anderzijds worden de 
verbeterpunten t.a.v. de 
eigen dienstverlening 
inzichtelijk gemaakt.  

 
Frequentie rapportages 

 
Sterk Papendrecht levert drie keer per jaar een rapportage aan, te weten: 

- In mei 2021: factsheet over de periode januari tot en met april 
- In september 2021: factsheet over de periode januari tot en met augustus 

- op 1 maart 2022 een jaarrapportage over het afgelopen jaar 
 
Naast de rapportages verstuurt Sterk Papendrecht minimaal vier keer per jaar een nieuwsbrief aan de ketenpartners (de gemeenteraad is hierbij één van 
deze ketenpartners).  
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