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INLEIDING 
 
Voor u ligt het nieuwe Subsidieprogramma Maatschappelijk Domein 2016-2019. Onder 
Maatschappelijk Domein verstaan we primair de sociale kant van de samenleving. De indeling 
van de clusters verwoorden deze onderdelen in beleidsterreinen. Binnen een subsidiecluster 
worden gelijksoortige activiteiten geschaard. Per cluster wordt het beleid van de gemeente 
aangegeven en wordt vermeld welke activiteiten en/of resultaten de gemeente wenselijk vindt 
en wil subsidiëren. De gemeente verstrekt subsidie met het oog op bepaalde activiteiten die 
zonder een financiële bijdrage van de gemeente niet mogelijk zijn. 
 
Indeling in clusters 
De volgende subsidieclusters zijn samengesteld: 
Cluster 1  Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar 
Cluster 2  Kunst en (volks)cultuur 
Cluster 3  Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen Welzijn en Zorg 
Cluster 4  Projectsubsidies 
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DEEL 1  ALGEMEEN 
 

1. Uitgangspunten en beleidskader 

Het subsidieprogramma 2012-2015 was inhoudelijk gebaseerd op het WMO-beleidsplan 2008 en 
het raadsprogramma 2010-2014. 
Dit vertaalde zich in de volgende uitgangspunten: 
- Vitale kern:     
     Investeren in de lokale sociale structuur en het toegankelijker maken van algemene wel- 
     zijnsvoorzieningen voor de kwetsbare burgeres. 
- Medeverantwoordelijkheid van burgers:  
     De gemeente moet meer loslaten en de burger ondersteunen bij initiatieven. 
- Aansturing professionals:  
     Professionele organisaties moeten meer gaan faciliteren en stimuleren in plaats van over- 
     nemen. 
- Ontgroening en vergrijzing:  
     Er zal meer ingezet gaan worden op clustering van voorzieningen, functies en activiteiten die   
     ontmoeting tussen doelgroepen bevorderen. 
 
Het subsidieprogramma voor de periode 2016–2019 zal wederom gelinkt worden aan het ge-
meentelijk WMO-beleid (WMO-beleidsplan 2015–2018 ‘Iedereen doet mee’) en het nieuwe 
raadsprogramma (Toekomstvisie Laarbeek 2020) en de in het vorige programma ingezette be-
leidslijn zal dan ook worden voortgezet en uitgewerkt. Dit vertaalt zich in onderstaande uit-
gangspunten. 
 
Uitgangspunten:  
- Vrijwilligerswerk wordt nog belangrijker 
- Rol professionele organisaties wordt anders 
- Subsidies moeten leiden tot actie en interactie 
- Rol gemeente wordt nog meer voorwaardenscheppend. 
- Verenigingen met eigen accommodaties zullen nog meer op eigen benen moeten staan. 
 
a. Vrijwilligerswerk 
Vrijwilligerswerk wordt ook wel het cement van de samenleving genoemd en dat willen we ook 
blijven ondersteunen door middel van subsidies.  Wel proberen we hierin meer evenwicht aan te 
brengen. Sommige subsidiegrondslagen waren deels nog gebaseerd op historische gronden (mix 
van subsidiegrondslagen uit de voormalige gemeenten). Dit leidde tot verschillende subsidie-
grondslagen voor vergelijkbare activiteiten die niet altijd goed gemotiveerd konden worden. 
Daardoor hebben we gezocht naar een meer gelijkwaardige verdeling van subsidiegelden voor-
zover het vergelijkbare subsidiabele activiteiten  betreft.  
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b. Professionele organisaties 
Met de professionele organisaties is in het verleden een systeem van beleidsgestuurde contract-
financiering (BCF) opgesteld. Een systeem waarbij nauwkeurig wordt vastgelegd wat de ge-
meente van de organisaties verwacht en tegen welke kostprijs en subsidie de instelling de acti-
viteiten kan uitvoeren. Na jaren van experimenteren moeten we constateren dat deze metho-
diek nooit echt goed heeft postgevat bij de organisaties. Vooral de BCF aanvraag – en verant-
woordingsmethodiek verdroeg zich moeilijk met hun regulier begrotings-en verantwoordingssys-
teem waardoor organisaties eigenlijk een dubbele boekhouding moeten voeren. 
Ook het kostprijssysteem bleek in de praktijk nauwelijks hanteerbaar. 
Om het goede van de BCF systematiek te bewaren en een bij deze tijd passende ontwikkeling 
door te kunnen maken, wordt gestart met een gezamenlijk offertetraject. 
Uitgangspunt van dit traject  is de visie van de gemeente Laarbeek, ic de richtinggevend ele-
menten hieruit. Aan deze uitgangspunten wordt  in overleg met partners vertaling gegeven naar 
de praktijk en antwoord gegeven op vragen die zich daar voordoen, zoals: 

- Inrichting en werkwijze van de zorgstructuur in Laarbeek. 
- Samenstelling en werkwijze van de wijkteams. 
- Inrichting netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin. 
- Positionering van professionals: hoe zorgen we voor voldoende deskundigheid, specia-

lisme, aan de voorkant? 
Resultaten waar partners zich aan verbinden zitten in eerste instantie in de samenwerking en in 
het nemen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In tweede instantie vertaalt zich dit in 
het benoemen van een gezamenlijke doelgroep met bijbehorende resultaten. 
Dit gezamenlijk offertetraject wordt gestart met de kernpartners, om daarna ook de overige 
partners hier bij aan te laten sluiten. 
 
c. Actie en interactie 
Nieuw element in dit programma  is dat vrijwilligersorganisaties in aanmerking kunnen komen 
voor een aanvullend subsidie, indien zij naast hun eigen activiteiten als het ware ‘naar buiten 
treden’ door het leveren van een extra maatschappelijke bijdrage (interactie). Dit laatste kan 
bijvoorbeeld  bestaan uit hun activiteiten toegankelijk maken voor mensen met een beperking, 
organiseren open dag, etc. 
Organisaties kunnen voor dergelijke activiteiten jaarlijks een eenmalig subsidie aanvragen. 
Het totaal te verstrekken subsidiebedrag voor alle projecten is gelimiteerd door de hoogte van 
het daarvoor bestemde budget. 
Nieuwe vrijwilligersinitiatieven 
Er is extra financiële ruimte ingebouwd om nieuwe vrijwilligersinitiatieven mogelijk te maken die 
passen binnen de beleidskaders van dit programma, WMO-beleidsplan 2015–2018 ‘Iedereen 
doet mee’ en Toekomstvisie Laarbeek 2020.  
 
d. Rol gemeente 
De rol van de gemeente zal nog meer een voorwaardenscheppende worden. Initiatieven zullen 
vooral van de burgers zelf moeten komen. 
Daarin past ook een systematiek van vraaggericht subsidiëren. De gemeente geeft de beleids-
kaders van subsidiabele activiteiten, en de burger zorgt zelf voor de invulling. 
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Gedurende de looptijd van dit subsidieprogramma zal worden gewerkt aan de invoering van een 
andere vorm van subsidiëring van kunstzinnige vorming/kunst- en cultuureducatie (bijvoorbeeld 
een vouchersysteem). Inwoners kunnen dan met zo’n voucher gebruik maken van bepaalde 
subsidiabele activiteiten. De Laarbeekse inwoner heeft dan zelf de keuze waar hij die subsidia-
bele activiteiten dan afneemt. Niet meer de organisaties die een bepaald aanbod leveren worden 
dan nog gesubsidieerd (aanbodgerichte subsidiëring), maar de inwoner rechtstreeks. 
Voor welke activiteiten dit mogelijk wordt en onder welke voorwaarden, moet nog worden uit-
gewerkt en zal vervolgens fasegewijs worden ingevoerd. 
 
e. Verenigingsaccommodaties 
De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in de multifunctionele accommodaties. 
Het bij elkaar brengen van verschillende voorzieningen centraal in de verschillende dorpskernen, 
moet ertoe bijdragen, dat in principe voor alle verenigingsactiviteiten een geschikte accommo-
datie beschikbaar is. Het doel voor de komende jaren is deze voorzieningen in stand te houden 
en waar mogelijk het gebruik nog verder te intensiveren.  
Financiële ondersteuning door de gemeente in het oprichten van nieuwe accommodaties zal niet 
meer aan de orde zijn. Verenigingen met eigen accommodaties kunnen in beperkte gevallen en 
in beperkte mate nog wel een beroep blijven doen op een eenmalige bijdrage in het onderhoud. 
Voor het overige zijn verenigingen geheel zelf verantwoordelijk voor hun eigen accommodaties.  
 
f. Financiële ontwikkelingen 
De gemeentelijke financiën staan al jaren onder druk. Enerzijds door teruglopende inkomsten en 
anderzijds door een toename van het aantal taken en daarmee gepaard gaande kosten.  
Zoals ook bij de uitgangspunten is aangegeven willen we wel extra financiële ruimte creëren om 
organisaties een aanvullend subsidie te kunnen geven voor een bijzondere maatschappelijke 
bijdrage. Tevens willen we extra financiële ruimte creëren om nog meer nieuwe vrijwilligersini-
tiatieven mogelijk te maken. Tenslotte willen wij gedurende deze programmaperiode het belang 
van de actieve jeugd onderstrepen en zijn de subsidiebedragen per jeugdlid met 10% verhoogd. 
Anderzijds hebben de transities in het sociale domein geleid tot taak- en budgetuitbreiding van 
(een aantal) lokaal/regionaal werkende instellingen. Hiermee stijgt het totaalbudget aan subsi-
dies voor professionele instellingen.  
 
g. Overgangsregeling 
Voor zover nieuwe subsidiegrondslagen er toe leiden dat organisaties, die stonden opgenomen 
in het subsidieprogramma 2012–2015, een hoger of lager subsidie ontvangen dan waar zij op 
grond van de vorige subsidiegrondslag recht hadden, dan kan er in bepaalde gevallen een over-
gangsregeling worden toegepast. 
Deze overgangsregeling ziet er als volgt uit. 

 Is het subsidiebedrag 10% tot 20%  hoger of lager dan wordt dit gefaseerd doorgevoerd 
over een periode van 3 jaar. 

 Is het subsidiebedrag 20% of meer  hoger of lager dan wordt dit gefaseerd doorgevoerd 
over een periode van 4 jaar.  

 In alle gevallen dient het hoger of lager subsidiebedrag minimaal € 1.000,- te zijn. 
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Voorbeeld: 

 
Subsidie was    € 7.500,-                                  €  5.000,- 
Subsidie wordt € 6.375,-     €  6.000,- 
Subsidiebedrag is 15% lager:                                Subsidiebedrag is 20% hoger: 
Subsidie wordt dan:       Subsidie wordt dan: 
2016  – 5% =  € 7.125,-                      2016:   + 5% = € 5.200,- 
2017  -10% = € 6.750,-                      2017:  + 10% = € 5.400,- 
2018  -15% = € 6.375,-                      2018:  + 15% = € 5.800,- 
                                                                      2019:  + 20% = € 6.000,- 
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2. Subsidiebeleid Maatschappelijk Domein 2016-2019 
 
2.1 Uitgangspunten subsidiesysteem 
Subsidiëring is geen doel op zich. Het is een instrument, waarmee de gemeente de gestelde 
doelen wil bereiken. Het subsidieprogramma 2016-2019 is - net als in voorgaande subsidiepro-
gramma’s het geval was - gericht op activiteiten/resultaten. Dit wordt ook output genoemd. 
Een relatie tussen gewenste activiteiten/resultaten en subsidie wordt beschreven in de subsidie-
grondslag. 
De gemeente Laarbeek kent geen exploitatiesubsidies als een vorm van inputfinanciering. 
 
Doel subsidiëring 2016-2019 
De gemeente verleent niet zomaar subsidie, maar doet dit om bepaalde maatschappelijke doe-
len te realiseren. Deze doelen komen voort uit de Toekomstvisie Laarbeek 2020 en diverse be-
leidsnota’s, waarvan het Wmo beleidsplan 2015-2018 op dit moment het belangrijkste 
is. Ons subsidieprogramma bestond de afgelopen jaren uit zeven clusters met elk eigen doelen. 
In dit subsidieprogramma is het aantal clusters teruggebracht tot 4 waarbij aansluiting is ge-
zocht bij de ontwikkelingen in het sociaal domein, met name het WMO-beleidsplan en de wijze 
waarop vorm en inhoud is gegeven aan de decentralisatie van de jeugdzorg. Om de richting van 
deze ontwikkelingen duidelijk te maken wordt gebruik gemaakt van een piramide.  
 De brede basis van deze piramide bestaat uit dat wat mensen al dan niet in georganiseerd 

verband met en voor elkaar doen: het lokale veld van informele zorg en hulpverlening, het 
verenigingsleven en activiteiten die in los/vast verband plaatsvinden. Hieronder vallen de ac-
tivisten uit cluster 1 en 2 

 De lagen daarboven bestaan uit activiteiten/diensten die door professionals worden uitge-
voerd, met als toevoeging, hoe hoger in de piramide hoe specialistischer de activiteit/dienst. 
De laag van de algemene en collectieve voorzieningen is een lokale aangelegenheid. Deze 
activiteiten/diensten zijn lokaal toegankelijk en worden met lokale middelen (subsidie) gefi-
nancierd. In deze laag van de piramide zitten de activiteiten/diensten van cluster 3 en 4. 

 De maatwerkvoorzieningen en specialistische vorm en van zorg worden regionaal ingekocht, 
wel zoveel mogelijk lokaal uitgevoerd. De financiering van deze activiteiten/diensten valt 
buiten dit subsidieprogramma. 
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verwacht en tegen welke kostprijs en subsidie de instelling de activiteiten kan uitvoeren en 
wat (gezamenlijke) resultaten zijn. 
 

2.2 Voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te komen 
 
De volledige voorwaarden staan vermeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente Laar-
beek. De belangrijkste voorwaarden zijn: 
 
De aanvrager 
Individuele burgers en organisaties kunnen subsidie aanvragen. Een organisatie kan slechts voor 
subsidie in aanmerking komen indien zij statutair gevestigd is in de gemeente Laarbeek, en de 
activiteit(en) zich specifiek richten op (inwoners van) onze gemeente. 
 
Vervolgens kunnen professionele organisaties een subsidie aanvragen, waarmee onze gemeente 
een overeenkomst heeft gesloten met of die door middel van een samenwerkingsverband met 
omliggende gemeenten opdrachten in het kader van het gemeentelijk beleid uitvoeren. 
 
De subsidieaanvraag 
Een subsidieaanvraag bevat een beschrijving van de activiteiten waar subsidie voor wordt aan-
gevraagd en welk resultaat hiermee beoogd wordt. Tevens bevat de aanvraag een begroting en 
dekkingsplan. 
Aanvragen voor subsidie worden inhoudelijk getoetst aan de Algemene wet bestuursrecht, het 
beleidsplan Wmo-Laarbeek 2016-2019, de sociale structuurschets, eventuele deelbeleidsnotities, 
de Algemene subsidieverordening en specifieke bepalingen uit dit subsidieprogramma (per clus-
ter). Bij nieuwe aanvragen is met name het beleid uit cluster 4 van belang. Indien er een inhou-
delijke legitimatie voor de aanvraag is, dan kan in principe een subsidie verleend worden. De 
hoogte van de subsidie kan afhangen van de mate waarin een eigen bijdrage redelijk is. Bij de 
eventuele subsidieverlening is het van belang dat het ingestelde subsidieplafond niet overschre-
den wordt. 
 
Aanvraagtermijn 
Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt uiterlijk 1 april gedaan, in het jaar vooraf-
gaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Indien de organisatie/ 
activiteit reeds in dit subsidieprogramma is opgenomen, dient slechts één keer een aanvraag 
te worden gedaan. Voor de periode 2015-2019 zijn de aanvragen ingediend voor 1 juni 2015. 
Een aanvraag voor een éénmalige subsidie dient minimaal zes weken voor aanvang van de 
activiteit te worden gedaan. 
 
 
Hardheidsclausule 
Het college van burgemeester en wethouders kan afwijkend van hetgeen in de verordening be-
paald staat (met uitzondering van artikel 1, 2, 3 en 9) een subsidie verlenen aan een organisa-
tie/activiteit, mits daarmee het subsidieplafond niet wordt overschreden. 
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Weigeringsgronden 
Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieaanvraag weigeren als: 

- de activiteit niet of in onvoldoende mate gericht is op de Laarbeekse burger. 

- Indien de aanvrager ook zonder subsidie over voldoende middelen kan beschikken om de 
      activiteit te organiseren. 

- De activiteit niet aansluit bij het gemeentelijke beleid en/of in strijd is met de wet, het alge-
meen belang of de openbare orde. 

- Het subsidieplafond bereikt is. 

- De gemeente naar eigen inzicht al voldoende middelen inzet om soortgelijke activiteiten te 
      ondersteunen. 
 
2.3 Subsidiebedrag 
 
Subsidiegrondslag 
Per cluster wordt aangegeven welke organisaties/activiteiten tot het cluster behoren. In de sub-
sidiegrondslag wordt aangegeven welke activiteiten en of resultaten vanuit de gemeente wense-
lijk zijn (en dus voor subsidie in aanmerking komen) en hoe zich dit vertaalt in een subsidiebe-
drag. 
Voor zover het subsidiebedrag wordt gekoppeld aan het inwoneraantal per kern dan gelden 
hiervoor de volgende inwoneraantallen: 
Inwoneraantal Laarbeek (peiljaar 2015)   21.900 inwoners verdeeld over: 

-  Aarle-Rixtel: 5.600 inwoners 

-  Beek en Donk: 10.200 inwoners 

-  Lieshout: 4.200 inwoners 

-  Mariahout: 1.900 inwoners. 
In sommige gevallen is het lastig om de output te kwantificeren. In die gevallen is ervoor geko-
zen om het resultaat van de activiteit te koppelen aan een maximale vaste bijdrage. 
Op nieuwe aanvragen voor een eenmalige subsidie is het beleid uit cluster 4 van toepassing. 
 
Eigen bijdrage 
Ons subsidiestelsel gaat uit van een redelijke eigen bijdrage van leden, deelnemers en bezoe-
kers. Naarmate de activiteit meer gericht is op plezier en ontspanning, weegt het profijtbeginsel 
zwaarder en wordt een hogere eigen bijdrage redelijk geacht. Bij een eigen bijdrage kan ge-
dacht worden aan sponsoring, contributie of bijvoorbeeld entreegeld. De hoogte van de subsidie 
hangt af van de redelijkheid van de eigen bijdrage voor een bepaalde activiteit. 
 
Subsidieplafond 
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente 
Laarbeek stelt de gemeenteraad, jaarlijks bij vaststelling van de begroting, ook de subsidiepla-
fonds vast. 
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2.4 Procedure subsidieverlening en –vaststelling 
 
Beslistermijn subsidieverlening 
Het college van burgemeester en wethouders beslist uiterlijk voor 31 december van het jaar 
waarop de aanvraag is ingediend op een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie. Op een aan-
vraag voor een éénmalige subsidie beslist het college in elk geval binnen 13 weken na ont-
vangst, maar uiteraard wordt rekening gehouden met het tijdstip van de activiteit. Indien de 
subsidie wordt verleend, zal in de beschikking van de subsidieverlening worden uitgelegd onder 
welke voorwaarden de subsidieverlening plaatsvindt en op welke wijze verantwoording over de 
middelen afgelegd dient te worden. 
 
Verantwoording 
Burgers en organisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 2.000,- behoeven geen 
verantwoording meer af te leggen, deze bedragen worden direct bij verstrekking vastgesteld. 
Organisaties die een subsidie ontvangen die ligt tussen de € 2.000,- en de € 5.000,- zijn of ver-
antwoordingsvrij of dienen een lichte verantwoording in. Organisaties die een subsidie ontvan-
gen die ligt tussen de € 5.000,- en de € 20.000,- dienen een lichte verantwoording in. Organisa-
ties die een subsidie ontvangen hoger is dan € 20.000,- dienen een volledige verantwoording in. 
 
Meldingsplicht en steekproefsgewijze controle 
De subsidieontvanger heeft een meldingsplicht (artikel 13 van de Algemene subsidieverordening 
gemeente Laarbeek). Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als de activitei-
ten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaan. 
Ook geldt dat de gemeente steekproefsgewijze controles uitvoert, met primair als doel de ver-
eenvoudigde verantwoordings- en vaststellingsprocedures te evalueren. 
 
Vaststellen 
Subsidies tot € 2.000,- worden door het college direct bij verlening verantwoordingsvrij ambts-
halve vastgesteld. Dit moet jaarlijks gebeuren. Subsidies tot € 5.000,- worden door het college 
direct vastgesteld of ambtshalve binnen dertien weken nadat de activiteiten uiterlijk moeten zijn 
verricht. 
Indien de subsidieverlening meer dan € 5.000,- bedraagt, dan dient de subsidieontvanger een 
aanvraag tot vaststelling in bij het college. Bij een éénmalige subsidie is dat uiterlijk dertien 
weken nadat de activiteiten hebben plaatsgevonden. Bij een jaarlijks subsidie is dat uiterlijk 
vóór 1 april in het jaar na afloop van het kalenderjaar, respectievelijk drie maanden na het sub-
sidietijdvak, waarvoor de subsidie is verleend. 
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DEEL 2    SUBSIDIEPROGRAMMA 
 

Cluster 1: Sport, vrije tijd en zorgen voor elkaar 
 
Doel subsidie cluster 1 
Subsidiering vanuit cluster 1 richt zich op het versterken van de sociale basis van Laarbeek. 
Laarbeek kent een rijk verenigingsleven, dat het fundament vormt voor deze sociale basis. De 
gemeente Laarbeek koestert deze vrijwillige inzet en bijbehorende vrijwilligersorganisaties.  
De subsidie van dit cluster kent vanaf 2016 twee dimensies. Ten eerste willen we met een ba-
sissubsidie organisaties in staat stellen hun aanbod aan activiteiten in stand te houden. Daar-
naast willen we met een extra subsidie organisaties stimuleren tot activiteiten die een bijdrage 
leveren aan de zorgzame samenleving. De gemeente stelt deze extra subsidiemogelijkheid 
vooralsnog beschikbaar voor organisaties die op basis van jeugdleden worden gesubsidieerd. 
 
Wat valt er onder dit cluster 
1.1. Sportactiviteiten 
1.2. Activiteiten zorg voor elkaar 
1.3  Activiteiten voor jeugd en jongeren 
1.4. Activiteiten voor ouderen 
1.5. Activiteiten voor mensen met een beperking 
1.6. Activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid 
 
De activiteiten die onder dit cluster vallen richten zich op: 

- Sportdeelname van jongeren; 
- Activeren van mensen; 
- Mensen in hun kracht zetten 
- Versterken van netwerken; 
- Proactief contact leggen; 
- Opbouwen van een vertrouwensband; 
- Zorg dragen voor elkaar. 

 
Subsidieverplichtingen 
De gesubsidieerde organisatie (subsidieontvanger) verplicht zich te houden aan de bepalingen:  

- Uitvoering van de basisactiviteit;  
- De basisactiviteit is gericht op (inwoners van) de gemeente Laarbeek; 
- De basisactiviteit wordt uitgevoerd door vrijwilligers, eventueel in beperkte mate bijge-

staan door een deskundige;  
- De bepalingen zoals deze staan opgenomen de Algemene subsidieverordening gemeente 

Laarbeek. 
 
Indien de gesubsidieerde organisatie subsidie ontvangt op basis van jeugdleden dan dient de 
organisatie zich aanvullend te houden aan de volgende bepalingen: 

- De organisatie wijst een verenigingscontactpersoon jeugd aan, die jaarlijks twee keer 
aanwezig is bij een netwerkbijeenkomst geïnitieerd door de gemeente. 
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- De organisatie heeft minimaal twintig jeugdleden, dan wel één jeugdteam, dan wel aan 
kan tonen dat zij zinvol kan deelnemen aan activiteiten in NOC*NSF-verband.  

- De organisatie gebruikt maakt van een geschikte accommodatie.  
 
Activiteiten basisaanbod 
Zoals geformuleerd bij de basisactiviteit en de subsidiegrondslag. 
 
Activiteiten plusaanbod: maatschappelijke tegenprestatie 
Per 2016 biedt de gemeente vrijwilligersorganisaties, die op basis van jeugdleden worden ge-
subsidieerd, de mogelijkheid om maximaal 10% extra subsidie te verkrijgen. De organisatie 
moet daar wel iets extra’s voor doen, dat ten goede komt aan de Laarbeekse, zorgzame samen-
leving.  
De activiteiten van het plusaanbod worden jaarlijks door de gemeente voor het daarop volgende 
jaar in overleg met de organisaties bepaald.  
 
Aanvraagprocedure aanvullende subsidie plusaanbod 
Als uw organisatie in aanmerking wenst te komen voor de aanvullende subsidie, vul dan het 
formulier ‘Aanvraag aanvullende subsidie’ in dat u bij uw beschikking voor de basissubsidie hebt 
ontvangen of vraag een formulier op bij de gemeente. Een aanvraag voor een aanvullende sub-
sidie dient minimaal zes weken voor aanvang van de activiteit plaats te vinden. Enkel organisa-
ties die op basis van jeugdleden worden gesubsidieerd komen voor deze aanvullende subsidie in 
aanmerking en kunnen jaarlijks maximaal 10% van hun basissubsidie extra verkrijgen. 
Het maximale subsidiebedrag is € 10.000,-.  
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Gesubsidieerde organisaties  
 
1.1. Sportactiviteiten  
 
Het subsidiebeleid op het gebied van sport en recreatie richt zich op de deelname van jongeren 
tot 18 jaar aan sport- en recreatieve activiteiten. De gemeente ziet sport als een belangrijk 
middel voor de leefbaarheid van en sociale samenhang in de kernen. Hoewel de kwaliteit van de 
geleverde prestaties van belang kunnen zijn voor de instandhouding van de vereniging (mede 
vanwege de stimulerende werking die daarvan uitgaat), spelen deze prestaties c.q. het niveau 
waarop gespeeld wordt, geen rol bij de subsidiëring. 
 
Basisactiviteit: activiteiten zijn gericht op het uitoefenen van sport en/of sportieve recreatie door 
jongeren tot achttien jaar (in club- of groepsverband) binnen de gemeente Laarbeek onderge-
bracht.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per jeugdlid ter uitvoering van de basisactiviteit 
Aantal leden: variabel (gemiddeld aantal van 2012, 2014-2015) 
Subsidiebedrag: € 33,- per jeugdlid 
Maximale subsidie is: € 89.175,- 
 

Tak van 

Verenigin-
gen  Kern 

Gemiddeld aantal geraamde 

sport jeugdleden subsidie 

  2014  -2015 2016

      

Badminton Badminton-
club Mixed Beek en Donk 53 € 1.749

Badminton Badminton-
club Lieshout Lieshout 23 € 759

Badminton 
Badminton-
club De Gan-
zeveer 

Aarle-Rixtel 18 € 594

Basketbal Basketball-
club Lieshout Lieshout 66 € 2.178

Boksen Boksclub 
Laarbeek Beek en Donk 66 € 2.178

Budo 
Budoclub 
Beek en 
Donk 

Beek en Donk 92 € 3.036
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Judo Judoclub 
Avanti Lieshout 47 € 1.551

Judo Judoclub Ma-
riahout Mariahout 37 € 1.221 

Handbal 
Handbalver-
eniging BE-
DO 

Beek en Donk 51 € 1.683

Handbal KPJ Beek en 
Donk Beek en Donk 63 € 2.079

Korfbal 
Korfbalvere-
niging Fla-
mingo's 

Mariahout 90 € 2.970

Paardensport 
Ponyclub 
O.L.V. Rui-
tertjes 

Aarle-Rixtel 23 € 759

Paardensport Ponyclub De 
Pioniertjes Mariahout 14 € 462

Rolschaatsen Rollerclub De 
Oude Molen Beek en Donk 49 € 1.617

Tafeltennis TTV Een en 
Twintig Beek en Donk 18 € 594

Tafeltennis A.T.T.C. '77 Aarle-Rixtel 15 € 495

Tennis 
Tennisver-
eniging 't 
Slotje 

Beek en Donk 98 € 3.234

Tennis 
Tennisver-
eniging De 
Hut 

Aarle-Rixtel 39 € 1.287 

Tennis 
Tennisver-
eniging De 
Raam 

Lieshout 87 € 2.871

Turnen 
Turnvereni-
ging De Rin-
gen 

Beek en Donk 104 € 3.432

Turnen Gymvereni-
ging Cialfo Aarle-Rixtel 222 € 7.326

Turnen Turnclub de 
Brug Lieshout 25 € 825

Vissport 
Hengelsport-
vereniging 
Het Geduld 

Beek en Donk 90 € 2.970
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Vissport 
Hengelsport-
vereniging ‘t 
Sluisje 

Lieshout 40 € 1.320

Voetbal 
Voetbalvere-
niging A.S.V. 
'33 

Aarle-Rixtel 262 € 8.646

Voetbal Voetbalvere-
niging ELI Lieshout 207 € 6.831

Voetbal 
Voetbalvere-
niging Ma-
riahout 

Mariahout 160 € 5.280 

Voetbal R.K.S.V. 
Sparta '25 Beek en Donk 378 € 12.474

Volleybal 
Volleybal-
vereniging 
BEDOVO 

Beek en Donk 46 € 1.518

Zwemmen 
Zwemvere-
niging Beek 
en Donk 

Beek en Donk 126 € 4.158

Totaal        
€ 86.097

 
 

1.2. Activiteiten zorg voor elkaar 
 
De gemeente heeft al veel zorg- en ondersteuningstaken en er komen er nog veel meer bij. En 
dat terwijl de gemeente dit met minder geld moet doen. De conclusie is duidelijk: zorg moet an-
ders georganiseerd gaan worden. Preventie, eigen kracht en burgerkracht staan hierbij centraal. 
Zorgen voor elkaar is een taak van ons allemaal. Een aantal organisaties is al actief op dit ter-
rein.  

 
Stichting Zelfhulp Zuidoost Brabant 
Basisactiviteit: Laagdrempelige ondersteuning van mensen die hulp zoeken in de vorm van par-
ticipatie in een zelfhulpgroep of de ondersteuning van mensen die een zelfhulpgroep willen star-
ten. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per inwoner ter uitvoering van de activiteit 
Aantal inwoners: 21.900 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag: € 0,15 per inwoner 
Maximale subsidie: € 3.285,- 
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Contactgroep Laarbeek 
Basisactiviteit: organiseren en faciliteren van laagdrempelige ontmoetingen tussen mensen die 
actief naar elkaar willen luisteren en elkaar voorzien van tips en trucs hoe om te gaan met, en 
erkennen en herkennen van zowel somatische, psychische, psychiatrische en/of sociaal-
maatschappelijke beperkingen. Dit resulteert in minimaal 3 contactgroepen. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per georganiseerde contactgroep  
Aantal contactgroepen: 3 
Subsidiebedrag: € 350,- per contactgroep 
Maximale subsidie: € 1.050,- 
 
Stichting Door en Voor 
Basisactiviteit: Ondersteunen en versterken van mensen met een psychische, psychosociale en 
psychiatrische kwetsbaarheid door de inzet van ervaringsdeskundigheid ten einde de zelfred-
zaamheid en participatie te bevorderen. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per inwoner ter uitvoering van de activiteit 
Aantal inwoners: 21.900 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag: € 0,16 per inwoner 
Maximale subsidie: € 3.504,- 
 
EHBO-verenigingen 
Basisactiviteit: Verzorgen van minimaal 5 cursussen op gebied van reanimatie en eerste hulp bij 
ongelukken.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per cursus aangevuld met een bedrag per lid 
Aantal cursussen: 5 
Aantal leden: variabel (gemiddelde van  2014 en 2015) 
Subsidiebedrag: € 110,- per cursus en + € 4,50 per lid 
Maximale subsidie:  € 2.770.50 
- EHBO-vereniging Beek en Donk              113 leden subsidie   € 1.059,-  
- EHBO-vereniging Lieshout              99 leden subsidie   €    996,- 
- EHBO-vereniging Aarle-Rixtel         64 leden subsidie   €    838,- 
 
 
Stichting AED Alert Laarbeek 
Basisactiviteit: Beheren van een betrouwbaar, dekkend AED-netwerk in Laarbeek dat bestaat uit 
AED-cirkels (AED’s in kast) en een netwerk van voldoende opgeleide vrijwilligers. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per AED-cirkel  
Aantal AED-cirkels: 29 
Subsidiebedrag:  € 220,- per AED-cirkel 
Maximale subsidie: € 6.380,- 
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Slachtofferhulp Nederland 
Basisactiviteit: hulp verlenen aan mensen die het slachtoffer zijn geworden van een misdrijf 
(bedreiging, zedendelict of beroving)  of ongeval en doorverwijzing naar regulier aanbod. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per inwoner ter uitvoering van de activiteit 
Aantal inwoners: 21.900 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag: 0,20 per inwoner 
Maximale subsidie: € 4.380,- 
 
 
1.3 Activiteiten voor jeugd- en jongeren 
 
De gemeente vindt het belangrijk dat er een gevarieerd vrijetijdsaanbod voor jeugd en jongeren 
aanwezig is in Laarbeek. Het gaat dan niet alleen om sportactiviteiten (nr 1), maar ook om soci-
ale-culturele activiteiten. Deelname aan activiteiten is goed voor de algemene ontwikkeling van 
kinderen. Bovendien vergroot het de zelfstandigheid en de maatschappelijke betrokkenheid van 
kinderen. Met het oog op ‘meer zorgen voor elkaar’ is dit ook belangrijk.  
 
Open jeugd- en jongerenwerk 
Basisactiviteit: het bieden van laagdrempelige activiteiten voor jeugd en jongeren (zonder lid-
maatschap) gericht op ontspanning en vermaak. Onder het open jeugd- en jongerenwerk vallen 
momenteel: Kinderhandenarbeid ‘Jeugdhonk De Bezemsteel’, Hiep Hoi Kindervakantiewerk Beek 
en Donk, Kindervakantiewerk Lieshout, Kindervakantiewerk Mariahout, Jeugdinitiatiefgroep Aar-
le-Rixtel, Tienerwerk Beek en Donk, &RG, Tienerwerk Lieshout, Roefelcomité, Tienerwerk Cen-
dra en Tienerwerk See You. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteiten 
Subsidiebedrag: € 24.418,- per jaar 
Maximale subsidie is: € 24.418,-. Deze wordt beheerd door Vierbinden.  
 
 
 
Yammas 
Basisactiviteit: het organiseren van een tweewekelijkse activiteit gericht op ontspanning en 
ontmoeting en het organiseren van een aantal grotere activiteiten.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per jeugdlid ter uitvoering van de activiteiten 
Aantal leden: 119 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag: € 45,- per jeugdlid 
Maximale subsidie is: € 5.355,- 
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Scouting 
Basisactiviteit: het wekelijks organiseren van leuke en uitdagende activiteiten die bijdragen aan 
de persoonlijke ontwikkeling van kinderen. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per lid ter uitvoering van de activiteit 
Aantal leden: variabel (gemiddelde van 2014 en 2015) 
Subsidiebedrag: € 45,- per lid 
Maximale subsidie: € 9.675,- 
- Scouting Beek en Donk        88 leden    subsidie  € 3.960,-  
- Scouting Aarle-Rixtel            76 leden    subsidie  € 3.420,- 
- Scouting Lieshout-Mariahout   51 leden    subsidie  € 2.295,- 
 
Jeugdgemeenteraad 
Basisactiviteit: Organiseren van de jeugdgemeenteraad, die als spreekbuis dient voor de Laar-
beekse jeugd en jeugdigen in de gelegenheid stelt om kennis te maken met het politieke sys-
teem.  
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit. 
Subsidiebedrag:     € 2.754,- 
Maximale subsidie: € 2.754,- 
 
Veilig verkeer Nederland  
Basisactiviteit: Ontwikkeling van activiteiten die bijdragen aan een veilige verkeersdeelname van 
jeugdigen.  
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag:     € 105,- 
Maximale subsidie: € 105,-. 
 
Stichting Leergeld 
Basisactiviteit: Het leveren van voorzieningen in natura via ketenpartners aan leerlingen in de 
leeftijd vanaf 4 tot 18 jaar met het doel hen deel te laten nemen aan activiteiten in en rondom 
school. 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit.  
Subsidiebedrag: de subsidie was € 10.000,- tot 2015. Op 8 juli 2015 heeft de gemeenteraad be-
sloten de maximum subsidie te verhogen naar € 17.500,-.  
 
1.4  Activiteiten voor ouderen 
 
Met het oog op de toenemende vergrijzing, de tendens dat ouderen langer thuis moeten blijven 
wonen en het belang van participatie van ouderen ter voorkoming van eenzaamheid, wordt er 
door de gemeente veel belang gehecht aan de organisaties die zich actief inzetten voor ouderen. 
De KBO’s zijn goed verankerd in Laarbeek en zeer actief. De gemeente koestert deze inzet.  
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KBO-afdelingen Laarbeek 
Basisactiviteit: Het organiseren van activiteiten waaronder het signaleren van kwetsbaarheid, 
het bieden van informatie en advies gericht op gezondheidsbevordering en langer veilig thuis 
wonen, het bieden van een luisterend oor, het ondersteunen van ouderen en het bieden van 
structureel vertier. Dit alles met als doel: het behoud van regie, participatie, versterking net-
werk en het onderhouden van contact.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per lid ouder dan 65 jaar ter uitvoering van de activiteit 
Aantal leden: variabel (gemiddeld aantal over 2014 en 2015) 
Subsidiebedrag: 12,00 per lid 
Maximale subsidie: € 25.128,- 
- KBO Beek en Donk 670 leden (aanname)  subsidie € 8.040,- 
- KBO Lieshout   616 leden    subsidie  € 7.392,- 
- KBO Aarle-Rixtel   561 leden     subsidie  € 6.732,-  
- KBO Mariahout 247 leden     subsidie  € 2.964 

 
 
 

1.5  Activiteiten voor mensen met een beperking 
 
De gemeente vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in Laarbeek – ongeacht achter-
grond, opleiding, beperking of leeftijd – en dat mensen elkaar accepteren zoals zij zijn. De ge-
meente streeft naar een samenleving waar zonder meer plek is voor iedereen. Het is belangrijk 
dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan een comfortabele plek om te 
wonen, passend werk, voldoende mogelijkheden om te ontspannen en de nodige zorg en onder-
steuning in de buurt. Uitgangspunt is hier: gewoon waar kan, speciaal waar nodig. In Laarbeek 
is een aantal organisaties actief die zich inzetten voor het creëren van deze randvoorwaarden 
voor mensen met een beperking.  
 
Afdelingen Zonnebloem Laarbeek 
Basisactiviteit: Het organiseren van een bezoek bij mensen thuis, een dagje weg of vakantie 
voor mensen met een lichamelijke beperking. Iedere kern heeft zijn eigen afdeling van de Zon-
nebloem. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per inwoner ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 0,06 per inwoner 
Maximale subsidie:  € 1.314,- 
- Zonnebloem Beek en Donk    subsidie € 612,- 
- Zonnebloem Lieshout            subsidie € 252,- 
- Zonnebloem Aarle-Rixtel       subsidie € 336,- 
- Zonnebloem Mariahout          subsidie € 114,- 
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Gehandicaptenvereniging 
Basisactiviteit: organiseren van een wekelijks beweegaanbod voor mensen met een beperking 
en het organiseren van een tweemaandelijks bijeenkomst ter versterking van de sociale contac-
ten. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per lid ter uitvoering van de activiteit 
Aantal leden: 66 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag: € 38,50 per lid 
Maximale subsidie: € 2.541,- 
 
 
Stichting tot ontspanning zorgenkinderen 
Basisactiviteit: Organiseren van recreatieve activiteiten voor kinderen met een verstandelijke 
beperking.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 500,- per jaar 
Maximale subsidie: € 500,-  
 
KANS + 
Basisactiviteit: Organiseren van recreatieve activiteiten voor kinderen met een verstandelijke 
beperking.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 500,- per jaar 
Maximale subsidie: € 500,- 
 
Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Laarbeek 
Basisactiviteit: Het behartigen van belangen van mensen met een beperking, het organiseren 
van een jaarlijks muziekfeest en het tweejaarlijks organiseren van de manifestatie “Leef je in, 
leef je uit”.  
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de activiteit. 
Subsidiebedrag: € 2.355,- 
Maximale subsidie: € 2.355,- 
 
Stichting Scootmobielpark Laarbeek 
Basisactiviteit: Het verzorgen van praktijklessen voor mensen die voor een scootmobiel in aan-
merking komen (inclusief advies) en het onderhouden van het scootmobielpark. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar en een bedrag per deelnemer praktijkles. 
Aantal deelnemers: 30 
Subsidiebedrag: € 300,- + € 10,- per deelnemer 
Maximale subsidie: € 600,- 
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1.6.  Activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid 
 
Laarbeek bestaat uit vier kernen met elk zijn eigenheid. Het bevorderen van de leefbaarheid van 
deze kernen is een belangrijk speerpunt vanuit de gemeente. Een aantal plekken en activiteiten 
geeft een positieve impuls aan de leefbaarheid. Daarnaast zijn de dorpsraden in Laarbeek zeer 
actief als het gaat om de bevordering van de leefbaarheid en daarin een belangrijke partner van 
de gemeente.   
 
Dorpsraden 
Basisactiviteit: Het behartigen van de belangen van de inwoners uit de kernen en het bevorde-
ren van leefbaarheidsinitiatieven.  
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per jaar ter uitvoering van de belangenbehartiging, aangevuld 
met een vast bedrag per kern en een bedrag per inwoner ter bevordering van leefbaarheidsini-
tiatieven.  
Aantal inwoners: 21.900 (peildatum 1 januari 2015) 
Subsidiebedrag voor belangenbehartiging: € 2.000,- per jaar 
Subsidiebedrag voor leefbaarheidsinitiatieven: € 2.500,- per jaar 
Subsidiebedrag voor leefbaarheidsinitiatieven: € 0,44 per inwoner 
Maximale subsidie:  
- Totaal Dorpsplatform Aarle-Rixtel:   € 6.964,- 
- Totaal Dorpsraad Beek en Donk:      € 8.988,- 
- Totaal Dorpsraad Lieshout:     € 6.348,- 
- Totaal Zorg om het Dorp Mariahout:   € 5.336,- 
 
Natuureducatie 
Basisactiviteit: Levert een bijdrage aan de bewustwording van burgers voor de leefomgeving 
door het verspreiden van kennis, het organiseren van natuurwandelingen, lezingen en tentoon-
stellingen. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per kennisoverdracht 
Aantal kennisoverdrachten: 4 
Subsidiebedrag: € 260,- per kennisoverdracht 
Maximale subsidie: € 1.040,- 
 
Wmo-Raad 
Basisactiviteit: Het adviseren van het college van burgemeester en wethouders op het terrein 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 3.000,- 
Maximale subsidie: € 3.000,- 
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Organisatie Wandelvierdaagse Gezond Laarbeek 
Basisactiviteit: het organiseren van een wandelvierdaagse die de vier kernen van Laarbeek aan-
doet. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 1.000,- 
Maximale subsidie: € 1.000,- 
 
Dierenpark ‘t Regtereind 
Basisactiviteit: het onderhouden en beheren van Dierenpark het Regtereind.  
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag ter uitvoering van de activiteit 
Subsidiebedrag: € 5.687,- 
Maximale subsidie: € 5.687,- 
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OVERZICHT BASISSUBSIDIE, CLUSTER 1 
Organisatie  
 

Bedrag  Totaal ge-
raamde subsi-
die 2016 

Sportverenigingen * € 86.097,-  
Totaal 1.1 Sportactiviteiten € 86.097,- 

Stichting Zelfhulp Zuidoost 
Brabant 

€ 3.285,-  

Contactgroep Laarbeek € 1.050,-  
Stichting Door en Voor € 3.504,-  
EHBO-verenigingen € 2.893,-  
Stichting AED-Alert Laarbeek € 6.380,-  
Slachtofferhulp Nederland € 4.381,-  

Totaal 1.2 Activiteiten zorg voor elkaar € 21.493,- 
Vierbinden subsidiebeheer 
open jeugd en jongerenwerk 

€ 24.418,-   

Yammas € 5.355,-  
Scouting Beek en Donk € 3.960,-  
Scouting Aarle-Rixtel € 3.420,-  
Scouting Lieshout-Mariahout € 2.295,-  
Jeugdgemeenteraad € 2.754,-  
Veilig verkeer Nederland € 105,-  
Stichting Leergeld € 17.500,-  

Totaal 1.3 Activiteiten voor jeugd en jongeren € 59.807,- 
KBO Beek en Donk € 8.040,-  
KBO Lieshout € 7.392,-  
KBO Aarle-Rixtel € 6.732,-  
KBO Mariahout € 2.964,-  

Totaal 1.4 Activiteiten voor ouderen € 25.128,- 
Zonnebloem Beek en Donk € 612,-  
Zonnebloem Lieshout € 252,-  
Zonnebloem Aarle-Rixtel € 336,-  
Zonnebloem Mariahout € 114,-  
Gehandicaptenvereniging € 2.541,-  
Stichting Ontspanning zorgen-
kinderen 

€ 500,-  

Kans + € 500,-  
Stichting platform gehandicap-
tenbeleid Laarbeek 

€ 2.355,-  

Stichting Scootmobielpark 
Laarbeek 

€ 600,-  

Totaal 1.5 Activiteiten voor mensen met een beperking € 7.810,- 
Dorpsplatform Aarle-Rixtel € 6.964,-  
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Dorpsraad Beek en Donk € 8.988,-  
Dorpsraad Lieshout € 6.348,-  
Zorg om het Dorp Mariahout € 5.336,-  
Natuureducatie € 1.040,-  
Wmo-Raad € 3.000,-  
Organisatie Wandelvierdaagse 
Gezond Laarbeek  

€ 1.000,-  

Dierenpark ‘t Regtereind € 5.687,-  
Totaal 1.6 Activiteiten ter bevordering v/d leefbaarheid € 38.363,- 

Totaal cluster 1 € 238.698,-,- 
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Cluster 2: Kunst en (volks)cultuur  
 
De gemeente Laarbeek erkent het belang van activiteiten op het vlak van, cultuur en amateur-
kunst, volkscultuur en de kunstzinnige vorming vanwege de positieve bijdrage aan het welzijn 
van mensen en het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling van degenen die actief mee-
doen, opluistering van gemeentelijke evenementen en de verbinding van de deelnemers. De ac-
tiviteiten in het kader van volkscultuur hebben één noemer gemeen: het bewaren en/of uitdra-
gen van oude en hedendaagse culturele waarden. Tevens zorgen deze activiteiten voor de socia-
le samenhang en gemeenschapszin. 
De meeste activiteiten vinden in verenigingsverband plaats en zijn in het Wmo-beleidsplan op-
genomen. 
De meeste culturele organisaties in Laarbeek zijn niet opgenomen in dit subsidieprogramma, 
omdat zij a) zich alleen richten op volwassenen; b) de organisatie het eigen belang voor recrea-
tie, ontmoeting en ontspanning dient of c) een specifiek doel nastreven. 
 
De activiteiten in dit cluster hebben voor een deel betrekking op zelfontplooiing door creativiteit, 
individueel of in groepsverband. Hiervoor zijn volwassenen in eerste instantie zelf verantwoorde-
lijk; zij ondervinden immers zelf baat (plezier en ontspanning) bij het uitoefenen van hun hobby 
of interessegebied. Dan spreken we over wenselijke voorzieningen.  
Het gemeentelijk subsidiebeleid legt het accent:  

- bij de vrijwilligersorganisaties, die op het gebied van dit cluster actief zijn;  
- bij de publieksfunctie van de amateur- en de podiakunst, waarbij het opluisteren van Laar-

beekse evenementen en optredens in het openbaar een belangrijk uitgangspunt is.  
- de educatief- culturele vorming van jongeren, mede ten behoeve van de continuïteit van de 

vereniging. 
Het niveau van presteren zal geen invloed hebben op de hoogte van de subsidiëring. Subsidi-
ering is gericht op de activiteiten die de amateurkunst uitvoert in de Laarbeekse gemeenschap. 
 
Wat valt er onder dit cluster 
Onder dit cluster vallen activiteiten op het gebied  kunstzinnige vorming, amateurkunst en 
volkscultuur. 
 
A. Kunstzinnige vorming/kunst- en cultuureducatie 
Kunstzinnige vorming en kunsteducatie betreffen activiteiten die tot doel hebben om kennis van 
en het gevoel voor kunst en cultuur te bevorderen en te ontwikkelen. Het accent ligt op de mu-
zikale- of creatieve activiteit en niet zozeer op de prestatie. Bij kunstzinnige vorming komt het 
educatieve karakter, meer expliciet tot uiting. Verder is onderscheid aan te brengen tussen 
kunstzinnige vorming binnen en buiten schoolverband (kunsteducatie). Onder dit cluster valt al-
leen de kunstzinnige vorming buiten schoolverband voor jongeren tot 18 jaar. 
 
B. Amateurkunst 
Amateurkunst betreft de niet-beroepsmatige beoefening van kunst en cultuur, met name in 
groepsverband. Hierbij is sprake van een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding voor zowel de 
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beoefenaar als voor de toehoorder en toeschouwer. Dat laatste betekent dat wij het optreden in 
het openbaar of de uitvoering als één van de subsidiegrondslagen hanteren. 
De activiteiten richten zich op activering van de creatieve aspecten van de mensen en het 
scheppen van mogelijkheden om deze onder deskundige (bege)leiding tot verdere ontplooiing te 
brengen en/of deze te presenteren aan het publiek. De activiteiten betreffen audiovisuele, beel-
dende, dansante, dramatische, en/of muzikale vorming. 
1. muziekactiviteiten, waartoe gerekend kunnen worden uitvoeringen van harmonieverenigin-

gen, mits zij aangesloten zijn bij een landelijke, provinciale en/of regionale organisatie; 
2. toneelactiviteiten; 
3. activiteiten, zoals het organiseren van podiumkunsten, exposities, koffieconcerten en derge-

lijke. 
Binnen de amateurkunst zijn er ook organisaties, die een deel van de culturele vorming zelf voor 
hun rekening nemen. 
 
C.     Volkscultuur 
Onder volkscultuur vallen activiteiten die als doel hebben het zonder winstoogmerk onder-
zoeken, uitdragen, bewaren en/of in stand houden van verschillende aspecten van het cultureel-
historisch leven in Laarbeek. Volkscultuur wordt ook tegenwoordig wel immaterieel cultureel erf-
goed genoemd. 
Hieronder vallen: 

- activiteiten die 'oude' cultuur-historische waarden, traditionele volksfeesten en folkloristische 
activiteiten en evenementen uitdragen; 

- activiteiten gericht op het onderzoeken van gebeurtenissen en situaties in verleden en heden, 
met tot doel het stimuleren van begrip voor de waarde van het verleden, heden en toekomst. 

 
Algemene subsidieverplichtingen voor dit cluster 

- Organisaties voor amateurkunst dienen statutair gevestigd te zijn in de gemeente Laarbeek, 
voor meer dan 75% uit inwoners van onze gemeente te bestaan en de activiteit(en) dienen 
gericht te zijn op (inwoners van) de gemeente Laarbeek. 

- Het aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers / leden exclusief de leiding, bedraagt 
tenminste tien. 

- De activiteiten dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door vrijwilligers, eventueel in be-
perkte mate bijgestaan door een of meer deskundige vakkrachten. Deze voorwaarde geldt 
niet voor de kunstzinnige vorming en het bibliotheekwerk. 
Organisaties voor Volkscultuur kunnen voor subsidie in aanmerking komen, indien:- 
-  zij statutair gevestigd zijn in de gemeente Laarbeek; 
-  hun doelstelling gericht is op het organiseren en uitvoeren van activiteiten die gericht  
   zijn op de inwoners van de gemeente Laarbeek; 
-  aantal bij de activiteiten betrokken deelnemers/leden, exclusief de leiding, tenminste  
   vijftien bedraagt; 
-  activiteiten uitsluitend uitgevoerd worden door vrijwilligers 
-  de organisaties bijdragen aan publieke optredens, die onder verantwoordelijkheid van 
   de gemeente ressorteren. 
- deelname van jongeren tot 18 jaar 
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2.1 Harmonieën 
De 3 harmonieën , O&U in Beek en Donk, De Goede Hoop in Aarle-Rixtel en Sint Caecilia in 
Lieshout, spelen in het sociale leven van de kernen een belangrijke rol en hebben meerdere 
functies: 
- Culturele functie door inwoners (muzikanten en niet-muzikanten) deel te laten hebben aan 

muziekbeleving en het plezier dat muziek biedt; 
- Participatiefunctie door het bevorderen van muzikale interesse en muzikale vorming; 
- Representatieve functie door het verzorgen van en/of een bijdrage leveren aan openbare, 

publieke optredens; 
- Verenigingsfunctie door de sociale- en bindende functie van geïnteresseerden in en deelne-

mers aan muziek. 
 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag voor de uitoefening van voornoemde functies 
Subsidiebedrag:     € 11.000,-  
Maximale subsidie: € 33.000,- 
 
2.2. Volksculturele evenementen 
Organisaties zoals Sint Nicolaas, Koningsdag, Gilde en Carnaval spelen een grote rol in het soci-
ale leven in de dorpen en leveren in belangrijke bijdrage in het in stand houden van volkscultu-
rele evenementen. 
De betreffende organisaties die verantwoordelijk zijn ontvingen voorheen een subsidie op basis 
van het aantal inwoners van de betreffende kern of op het aantal keren dat ze acte de préséan-
ce gaven bij een aantal evenementen. 
Ook voor de komende jaren vinden wij het belangrijk dat deze organisaties  zich blijven inzetten 
voor deze publieke evenementen/activiteiten. Voor het ontvangen van de subsidie verwacht de 
gemeente een tegenprestatie als bijdragen aan gemeentelijke ceremoniële bijeenkomsten.  
 
Carnavalsverenigingen 
Stichting Teugelders van Ganzendock                  €  850,- 
Stichting Organisatie Carnaval Ganzengat             €  850,- 
Carnavalsvereniging de Roapers                           €  850,- 
Carnavalsvereniging de Heikneuters Mariahout      €  850,- 
 
Subsidiegrondslag: 
Voor de organisatie van de carnavalsoptocht een vast bedrag van € 850,- 
Maximale subsidie: € 3.400,- 
 
Oranjecomités 
Oranjecomité Beek en Donk                                   € 1.500,- 
Oranjecomité Aarle-Rixtel                                     € 1.500,- 
Oranjecomité Lieshout                                          € 1.500,- 
Oranjecomité Mariahout                                        € 1.500,- 
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Subsidiegrondslag: 
Voor de organisatie van Koningsdag een vast bedrag van € 1.500,- 
Maximale subsidie: € 6.000,- 
 
Sint Nicolaascomité’s 
Werkgroep Sint Nicolaasviering Beek en Donk  € 1.250,- 
Sint Nicolaascomité Aarle-Rixtel                             € 900,- 
Werkgroep Sint Nicolaasintocht Lieshout                 € 700,- 
Werkgroep Sint Nicolaasintocht Mariahout               € 550,- 
 
 
Subsidiegrondslag: 
Voor de organisatie van de intocht van Sint Nicolaas zijn vaste bedragen met de comités over-
eengekomen. 
Maximale subsidie: € 3.400,- 
 
Gilden 
St. Antoniusgilde, Beek en Donk                            € 850,- 
Sint Leonardusgilde, Beek en Donk                         € 850,- 
OLV Gilde Aarle-Rixtel                                           € 850,- 
Gilde St. Margaretha, Aarle-Rixtel                          € 850,- 
St. Servatiusgilde, Lieshout                                   € 850,- 
 
Subsidiegrondslag: 
Voor de uitvoering van de activiteiten alsmede het opleiden van trommelaars en vendeliers een 
vast bedrag van € 850,- 
Maximale subsidie: € 4.250,-,- 
 
Totaal                        € 17.050,- 
 
2.3. Toneelverenigingen 
Ook hier staat het belang voor 'de sociale kernen' van Laarbeek voorop , met name bij de activi-
teiten (voorstellingen), die opengesteld zijn voor het publiek (publieksfunctie). Het doel van 
subsidiëring van toneelgroepen is het mede mogelijk maken van voorstellingen. De toneelactivi-
teiten voor en door de jeugd hebben wij daarbij hoog in het vaandel. Uitgangspunt is dat de 
voorstellingen die wij subsidiëren plaatsvinden in de gemeente Laarbeek.  
Subsidieverplichting  is dat met name aan volwassenen een redelijke entreeprijs wordt ge-
vraagd. Een andere subsidieverplichting is, dat wij een minimum aantal leden voorstaan van 10. 
De in dit subsidiegroepen opgenomen toneelverenigingen richten zich met name op de jeugd. 
 
 
Subsidiegrondslag 
- Activiteit) wordt voornamelijk door en ten behoeve van jongeren uitgevoerd. 
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- Maximale subsidie van € 300,- per voorstelling, met een minimum van één productie en een 
maximum van acht voorstellingen per jaar.  

 
Berekening basissubsidie per organisatie 
Toneelvereniging Mariahout 
subsidie per voorstelling: 8 x € 300,- =  2.400,- 
 
Toneelvereniging De Vriendenkring, Lieshout 
subsidie per voorstelling: 8 x € 300,- =  2.400,- 
 
2.4. Podiumkunsten. 
In de gemeente Laarbeek zijn vijf podia waar optredens, voorstellingen, expositie of festi-
vals/evenementen gericht op de amateurkunst kunnen plaatsvinden: het Openluchttheater Ma-
riahout, Stichting 't Oude Raadhuis, het cultureelpodium het Kouwenbergskerkje, Ons Tejater in 
het Dorpshuis en de Kunstroute. Allerlei kunst- en cultuuruitingen worden op deze manier ‘onder 
de aandacht van het publiek gebracht'. Hierbij kan gedacht worden aan toneelvoorstellingen, 
schilderkunst, koffieconcerten, voorstellingen van artiesten voor de jeugd en voor volwassenen, 
kunsttentoonstellingen en dergelijke. Sommige van deze activiteiten achten wij ook in het be-
lang van toerisme en recreatie. 
Het aanbod van podiumkunsten en dergelijke dient in de eerste plaats aan te sluiten bij de 
plaatselijke wensen en behoeften. Activiteiten, ter bevordering van landelijke naamsbekendheid, 
worden niet gesubsidieerd. 
Uitgangspunt is dat met name aan volwassenen een redelijke entreeprijs dient te worden ge-
vraagd. 
Hoewel alle vier de organisaties hier genoemd worden, zien we duidelijke verschillen. Het Open-
luchttheater en Ons Tejater richten zich op theatervoorstellingen die naar hun aard veel beta-
lende bezoekers kunnen trekken. ‘t Oude Raadhuis organiseert exposities van startende kunste-
naars en fungeert als informatiepunt voor Laarbeekse evenementen.  
Het Kouwenbergskerkje heeft een cultureel podium, waar een veelzijdig programma gebracht 
wordt.  
De Kunstroute is een evenement, dat 1 x per 2 jaar in 2 weekenden plaats vindt en waar mini-
maal 20 kunstenaars uit alle kernen van Laarbeek aan deelnemen.  
 
Subsidiegrondslag 
- Maximale subsidie van € 1.379,- per expositie/ tentoonstelling, tot een maximum van vijf 

per jaar. 
- Maximale subsidie van € 287,- per uitvoering.  
- Maximale subsidie van € 750,- voor een meerdaags evenement. 
 
 
Berekening basissubsidie per organisatie 
Openluchttheater Mariahout 
zestien uitvoeringen per jaar x € 287,- = € 4.592,- 
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Stichting 't Oude Raadhuis 
Minimaal vijf tentoonstellingen per jaar x € 1.379,- = € 6.895,-  
 
Ons Tejater   
acht uitvoeringen per jaar x € 287,- = € 2.296,- 
 
Cultuurpodium het Kouwenbergskerkje   
acht uitvoeringen per jaar x € 287,- =            € 2.296,- 
 
De Kunstroute 
1 x per 2 jaar in tenminste 2 weekenden een kunstroute            € 750,- 
 
 
2.5.   Overige Volkscultuur 
 
a. Heemkundekringen 
Het doel van de heemkundekringen is het in stand houden van de cultuur-historische waarden 
van de verschillende kernen. Dit wordt gedaan door het organiseren van lezingen en studie-
avonden, door het verzamelen en bewaren van voor de geschiedenis van Laarbeek waardevolle 
zaken en/of door het publiceren van onderzoeksresultaten en eventuele studies en/of door het 
exposeren van het cultuurgoed. 
 
Subsidiegrondslag 
De volgende activiteiten worden gesubsidieerd:  
1. lezingen en studiebijeenkomsten: € 150,- (met een maximaal van twee per jaar); 
2. onderzoeken en verzamelen van voor de geschiedenis van Laarbeek waardevolle zaken, 

waaronder ook stamboomonderzoek en archeologische werkzaamheden: € 1.125,- per jaar; 
3. het publiceren van een eigen periodiek en/of onderzoeksresultaten en eventuele studies:    € 

1.125,- per jaar;  
4. € 1.400,- per jaar voor een grote expositie/tentoonstelling in een expositieruimte tot een 

maximum van twee per jaar 
5. € 200,- per heemkundekring voor de jaarlijkse deelname aan de Laarbeekse Monumenten-

dag. 
 
Berekening basissubsidie per organisatie 
Heemkundekring De Lange Vonder, Beek en Donk 
Heemkundekring 't Hof van Liessent, Lieshout en Mariahout  en  
Heemkundekring Barthold van Heessel, Aarle-Rixtel 
 
Subsidie op grond van activiteiten:  

- lezingen en studieavonden: € 150,- met een maximum van twee per jaar € 300,- 
- onderzoeken en verzamelen van voor de geschiedenis van Laarbeek  

waardevolle zaken, waaronder stamboomonderzoek en archeologisch 
onderzoek, per heemkundekring: € 1.125,- 
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- voor het publiceren van een eigen periodiek en/of onderzoeksresultaten  
en eventuele studies: € 1.125,- 

- grote tentoonstelling in een speciale expositieruimte: 
per expositie: € 1.400,- met een maximum van twee tentoon- 
stellingen per jaar: € 2.800,- 

- deelname Monumentendag € 200,- 
Totaal per heemkundekring: € 5.550,- 
Geeft een totaal voor de drie heemkundekringen: € 16.650,- 
     
b. Stichting Dialectenfestival 
Deze stichting stelt zich ten doel: het stimuleren, propageren en zo mogelijk behouden van het 
gebruik van het Brabants dialect in zijn algemeenheid. Eens in de 2 jaren wordt een groot festi-
val georganiseerd (voorstelling voor het publiek).  
 
Subsidiegrondslag 
Maximale subsidie van € 750,- per jaar voor het 2-jaarlijks evenement. 
 
c.      Omroep Kontakt 
Omroep Kontakt is een bron van lokaal nieuws voor onze inwoners, ook voor het gemeen-
tenieuws. Omroep Kontakt zendt wekelijks een interview uit met een collegelid (of twee 
raadsleden). Daarnaast doen ze verslag van vrijwel al onze persbijeenkomsten, persge-
sprekken, ontvangsten, raads- en commissievergaderingen. 
 
Subsidiegrondslag 
Omroep Kontakt ontvangt een jaarlijkse subsidie (á € 14.336,- in 2015).  
 
Berekening basissubsidie  
Omroep Kontakt 
Het subsidiebedrag is opgebouwd uit twee delen:  

- een jaarlijkse ‘subsidie zonder voorwaarden’, oorspronkelijk ter hoogte van fl. 16.000,- (fl. 2,- 
per huishouden)/ oftewel € 7260.48, nu gegroeid tot € 8.336 in 2015), ter compensatie van 
de omroepbijdrage die in 2000 is afgeschaft. (Gebaseerd op B&W-besluit I-9 van 25 januari 
2000). 

- een structurele jaarlijkse extra bijdrage á 6.000 euro. (Vanaf 2004, gebaseerd op raadsbesluit 
van 18 september 2003. Voorwaarde hierbij was dat er geen afbraak zou plaatsvinden van 
het toenmalige gebouw van de Lokale Omroep Radio Kontakt, voordat er een oplossing was 
gevonden voor de medegebruikers.) 

 
In 2015 is het subsidiebedrag in totaal € 14.336. Dit subsidiebedrag wordt jaarlijks geïndexeerd 
en ligt iets boven het (niet-verplichte) landelijke normbedrag van 1,30 euro per woonruimte, dat 
wordt aangehouden door de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON).  
 
OVERZICHT BASISSUBSIDIE, CLUSTER 2 
 
Organisatie Kern Geraamde subsidie Totaal geraamde 
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2016 subsidie 2016 
Harmonie O&U  Beek en Donk €  11.000,-  
Harmonie de Goede Hoop Aarle-Rixtel €  11.000,-  
Harmonie Sint Caecilia Lieshout en Ma-

riahout 
€  11.000,-  

Totaal 2.1 Harmonieën €  33.000,- 
Stichting Teugelders van 
Ganzendock                  

Beek en Donk €  850,-  

Stichting Organisatie 
Carnaval Ganzengat           

Aarle-Rixtel €  900,-  

Carnavalsvereniging de 
Roapers                           

Lieshout €  700,-  

Carnavalsvereniging de 
Heikneuters   

Mariahout €  550,-  

Totaal carnavalsvereniging €  3.400,- 
Oranjecomité Beek en 
Donk                                

Beek en Donk  € 1.250,-  

Oranjecomité Aarle-Rixtel   Aarle-Rixtel  € 1.500,-  
Oranjecomité Lieshout       Lieshout  € 1.500,-  
Oranjecomité Mariahout     Mariahout  € 1.500,-  

Totaal oranjecomité’s € 6.000,- 
Werkgroep Sint Nicolaas-
viering Beek en Donk 

Beek en Donk € 850,-  

Sint Nicolaascomité Aar-
le-Rixtel                            

Aarle-Rixtel € 850,-  

Werkgroep Sint Nico-
laasintocht Lieshout 

Lieshout € 850,-  

Werkgroep Sint Nico-
laasintocht Mariahout 

Mariahout € 850,-  

Totaal Sint Nicolaas werkgroep € 3.400,- 
St. Antoniusgilde          Beek en Donk € 850,-  
Sint Leonardusgilde           Beek en Donk € 850,-  
OLV Gilde Aarle-Rixtel        Aarle-Rixtel            € 850,-  
Gilde St. Margaretha Aarle-Rixtel            € 850,-  
St. Servatiusgilde Lieshout                 € 850,-  

Totaal Gilden € 4.250,- 
Totaal 2.2 Volksculturele evenementen €  17.050,- 

Toneelvereniging Maria-
hout 

Mariahout € 2.400,-  

Toneelvereniging De 
Vriendenkring 

Lieshout € 2.400,-  

Totaal 2.3 Toneelverenigingen €  4.800,- 
Openluchttheater Maria- Mariahout € 4.592,-  
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hout 
Stichting 't Oude Raad-
huis 

Beek en Donk € 6.895,-  

Ons Tejater Lieshout € 2.296,-  
Cultureelpodium het 
Kouwenbergskerkje 

Aarle-Rixtel € 2.296,-  

Kunstroute Laarbeek €    750,-  
Totaal 2.4 Podiumkunsten €  16.829,- 

Heemkundekring De Lan-
ge Vonder  

Beek en Donk € 5.550,-  

Heemkundekring ’t Hof 
van Liessent 

Lieshout € 5.550,-  

Heemkundekring Barthold 
van Heessel  

Aarle-Rixtel € 5.550,-  

Stichting Dialectenfestival 
Laarbeek 

Laarbeek € 750,-  

Omroep Kontakt Laarbeek € 14.336,-  
Totaal 2.5 Overige Volkscultuur €  31.736,- 

Totaal Cluster 2 €  103.415,- 
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Cluster 3: Algemene en lokaal toegankelijke voorzieningen: welzijn en 
zorg 
 
Doel cluster 3 
De subsidie in dit cluster richt zich op activiteiten op het terrein van welzijn en zorg die voor 
verreweg het grootste deel door professionals worden uitgevoerd. Stichting  HOWEKO en onder-
steuning ouderwerk vormen hierop een uitzondering.  
Deze activiteiten sluiten nauw aan bij zowel de activiteiten die door vrijwilligers in cluster 2 wor-
den uitgevoerd als bij de activiteiten die professionals uitvoeren als aan één van onze inwoners 
een individuele voorziening wordt verstrekt.  

 
3.1. Bibliotheekwerk  
 
Bibliotheek ‘de Lage Beemden’. 
 
Bibliotheek ‘de Lage Beemden’ werkt grotendeels in opdracht van 3 gemeentes: 1) Laarbeek, 2) 
Gemert-Bakel en 3) Boekel wat betreft de gemeentelijke subsidie. 
Zij ressorteert onder de B.C.F. waarop de gemeente als opdrachtgever de hoofdlijnen van beleid 
aangeeft en welke resultaten/prestaties er behaald dienen te worden. Aan de hand van het ver-
zoek van de gemeente, geeft de bibliotheekorganisatie, hoe zij dit wil realiseren en met welke 
kosten, 
In de nieuwe bibliotheekwet (de WSOB, Wet Stelsel Openbare Bibliotheken) is opgenomen, dat 
áls er fysieke bibliotheken aanwezig zijn in een gemeente, de gemeente daarvoor verantwoorde-
lijk is.  
De afgelopen jaren zijn 2 bibliotheek-leesservicepunten in de gemeenschapsaccommodaties on-
dergebracht. Dit geldt voor de bibliotheken in Beek en Donk en Lieshout. De bibliotheekfunctie 
in Aarle-Rixtel zal in maart 2016 ondergebracht zijn in multifunctioneel centrum ‘de Dreef’. De 
geïntegreerde huisvesting van de bibliotheken is onderdeel van de voorzieningenclusters Beek 
en Donk, Lieshout en Aarle-Rixtel. In 2008 is ter vervanging van de bibliobusvoorziening in 
Buurthuis Mariahout het door vrijwilligers uitgevoerde bibliotheekpunt in gebruik genomen. In 
2015 en 2016 worden mogelijkheden onderzocht of het bibliotheekpunt in het Buurthuis in  Ma-
riahout bestaansrecht heeft (aantal volwassen leden is minimaal; van afgesloten kamer naar 
een integrale plek in het Buurthuis,  middels een kleine verbouwing). 
 
Beleidsuitgangspunten:  

- De functies lezen en leesbevordering voor alle inwoners van Laarbeek blijft de centrale op-
dracht aan de bibliotheek. 

- Andere functies, ontmoeting, kunst en cultuur, worden in Laarbeek voor het bibliotheekwerk 
opgenomen in additionele zin/in samenwerking met en op vraag van lokale organisaties op dit 
terrein; 

 
 Activiteiten /prestaties 

- Basisbibliotheek De Lage Beemden; in opdracht van de gemeentes: Laarbeek, Boekel en Ge-
mert-Bakel. 
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- Bibliotheek-/leesservicepunt  in het Ontmoetingscentrum, Beek en Donk. 
- Bibliotheek-/leesservicepunt in het Dorpshuis, Lieshout. 
- Bibliotheek-/leesservicepunt in Aarle-Rixtel, wordt geherhuisvest per 1/3’16 in de Dreef 
- Bibliotheek- leesservicepunt in het Buurthuis Mariahout. 
 
De subsidieverplichting: 

- de fysieke bibliotheken, die geïntegreerd gehuisvest zijn is een basisvoorziening in elke kern, 
die voor iedereen toegankelijk, bereikbaar en beschikbaar  is; 

- in elke kern zal een ‘bibliotheekpunt’ als herkenbaar in het gemeenschapshuis aanwezig zijn; 
- twee functies van het bibliotheekwerk t.w. lezen en leesbevordering voor alle inwoners vor-

men de spil van de bibliotheek van de toekomst: 
- andere functies, zoals cultuur, ontmoeting en educatie worden aangemerkt als specifiek aan-

bod en vinden in Laarbeek alleen additioneel plaats in samenwerking met of op vraag van 
andere lokale organisaties, die ook werkzaam zijn op dit terrein.  

- De bibliotheken zijn minimaal open als de gemeenschapshuizen ook open zijn op basis van 
het self-service pakket, dat jaarlijks geëvalueerd wordt; 

- Er wordt gewerkt met vrijwilligers; 
- De nieuwe dienstverlening van e-books zal jaarlijks worden geregistreerd; 
- De relatie van de gemeente Laarbeek en de bibliotheek de Lage Beemden is die van op-

drachtgever en opdrachtnemer. 
- De Bibliotheek ‘de Lage Beemden’ zal jaarlijks een specifieke verantwoording op het niveau 

van de Laarbeekse geintegreerde bibliotheken aanleveren; zowel inhoudelijk (prestaties t.a.v. 
uitleen, collectie, informatie, advies, additionele taken) als financieel . 

 
Subsidiegrondslag 
Op bibliotheek ‘de Lage Beemden’  is als professionele organisatie de Beleidsgestuurde Con-
tractFinanciering van toepassing, als instrument voor sturing op resultaten en prestaties. 
De 4 fysieke bibliotheken in de gemeenschapshuizen in elke kern is de subsidiegrondslag. 
Het maximale subsidiebedrag voor de 4 bibliotheekpunten bedraagt € 261.463,-. Dit bedrag 
wordt oplopend verminderd met € 3.000,- door de ‘uitname van het gemeentefonds’ in het ka-
der van de e-books. 
Er kan aan de bibliotheek een projectsubsidie van maximaal € 45.000 worden toegekend voor 
werkzaamheden op het terrein van vernieuwing en ontwikkeling.  
 
 

3.2. Deelname lesactiviteiten  aan kunstzinnige-culturele  vorming 
Subsidiëring geschiedt op basis van een uitwerkingsovereenkomst waarin onder andere afspra-
ken worden gemaakt over het vraaggerichte aanbod van de organisatie (individueel of in 
groepsverband), cursusniveau, opleidingsniveau, cursusduur, specialisatie en dergelijke en het 
te subsidiëren bedrag. De subsidie is bestemd voor cursussen/lessen aan jongeren tot 18 jaar in 
de vrije tijd voor een basisniveau op het gebied van muziek, creatief, toneel en (koor)zang. Op 
dit moment organiseert de Stichting Kunstlokaal Gemert voor Laarbeek het programma kunst-
zinnige vorming.  
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In de komende beleidsplanperiode zal een andere systematiek van subsidiëren ontwikkeld wor-
den (bijv. een vouchersyteem) voor jongeren tot 18 jaar die in de vrije tijd of buitenschools wil-
len deelnemen aan lesprogramma’s die door professionele aanbieders in Laarbeek worden aan-
geboden op het gebied van muziek, beeldend, creatief  of theater. Voor de voucherssystematiek 
zullen een aantal criteria worden opgesteld. Niet uitgesloten is dat de subsidiegrondslag daarop 
nog gedurende de looptijd van dit programma wordt aangepast. 
 
Subsidiegrondslag  

- Voor het volgen van lessen  kunstzinnige-culturele vorming in de vrije tijd is voor ± 200 
Laarbeekse leerlingen tot 18 jaar een budget van maximaal € 40.000,- beschikbaar.  

 
 
3.3. Stichting Muziekopleiding HaFa Laarbeek 
Om te waarborgen dat harmonieën blijvend in de lokale gemeenschap festiviteiten en evene-
menten kunnen opluisteren is het nodig dat er voldoende instroom van jonge leden plaatsvindt 
en dat zij worden opgeleid (HAFA-opleidingen). De muziekopleiding is een toegankelijke vorm 
voor jongeren in Laarbeek om een muziekinstrument te leren bespelen en stellen wij voor de 
HAFA-opleiding voor jongeren tot 18 jaar subsidie beschikbaar. 
Ook voor de HaFa-opleidingen zullen we een andere systematiek van subsidiëren gaan toepas-
sen (bv vouchersysteem), waardoor mogelijk de subsidiegrondslag nog gedurende de looptijd 
van dit programma wordt aangepast. 
 
Sinds 2002 worden de opleidingen voor de drie harmonieën uitgevoerd door de Stichting Mu-
ziekopleiding HaFa Laarbeek.  
 
Subsidiegrondslag 

 - leerlingen tot 18 jaar en woonachtig in de gemeente Laarbeek komen voor een gesubsi- 
  dieerde opleidingsplaats in aanmerking; 
 - er mogen geen wachtlijsten ontstaan voor leerlingen op A- en B niveau; 
 - gesubsidieerde opleidingsplaatsen dienen zoveel mogelijk decentraal ingevuld te worden; 
 - wanneer het aantal leerlingen minder dan 180 bedraagt, wordt het dan geldende aantal  
  leerlingen gesubsidieerd; 
 - andere vormen dan de jaarles-cyclus van de opleidingsplaats worden naar rato van de  
  duur berekend; 
 -  het aantal leerlingen wordt berekend over het gemiddeld aantal leerlingen over de laatste 
         twee aan dit subsidieprogramma voorafgaande jaren (i.c. 2014 en 2015)   
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Berekening basissubsidie  
Het gemiddeld aantal leerlingen over de jaren  2014 en 2015 bedroeg 147 en het aantal D-
leerlingen wordt vastgesteld op 3 zodat het subsidiabel aantal leerlingen 150 wordt. Dit betekent 
een maximale subsidie van 150 x € 330,- = € 49.500,-. 
 
 
3.4. Stichting HOWEKO (Hobby, Werk, Kontakt) 
De stichting HOWEKO is een activiteitencentrum voor ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en 
sociale activering. De doelgroepen van de stichting zijn werkzoekenden, mensen met een ar-
beidsbeperking, ouderen en anderen, die buiten het arbeidsbestel zijn geplaatst. Via de activitei-
ten van HOWEKO blijven deze doelgroepen participeren aan het maatschappelijk leven, heeft 
men een zinvolle dagbesteding en wordt vereenzaming tegengegaan.  In het licht van de ont-
wikkelingen in het sociale domein wordt HOWEKO tot de algemene voorzieningen gerekend. 
 
Subsidiegrondslag 

- Uitvoeren van bovengenoemde activiteiten. 
- Participeren in de ontwikkelingen in het sociale domein. 
- Maximale subsidie is € 23.000,-. 

 
 

3.5.Vierbinden  
De activiteiten van Vierbinden hebben betrekking op het bevorderen van de leefbaarheid in 
Laarbeek, die nader te omschrijven zijn als: 

1. Faciliteren van ontmoeting  
2. Signaleren van risico’s/risicogedrag 
3. Uitvoeren/initiëren van vraaggerichte interventies  
4. Stimuleren en ondersteunen van zelfredzaamheid op individueel en groepsniveau 

 
Deze activiteiten worden nader gespecificeerd onder de volgende noemers: 

1. Beheer en exploitatie van de gemeenschapshuizen  € 200.474,- 
2. Welzijnswerk Algemeen € 301.855,- 
3. Dorpsondersteuning, deelname wijkteam  € 31.862,- 
4. Ondersteuning vrijwilligerswerk € 21.041 
5. Project geld in eigen hand € 1.775,- 
6. Ondersteuning ouderenwerk en informele mantelzorg € 86.273,- 
7. Buurtbemiddeling € 8.000,- 
8. Ondersteuning jeugd- en jongerenwerk € 19.992,- 
9. Buurtsportcoach € 39.000,- 
10. Uitvoering maaltijdvoorziening  € 7.500 
11. Ondersteuning integraal beleidsplan € 1.400,- 
12. Beheer Vrijwilligerscompliment € 2.500,- 

 
Totaal € 721.672,- 
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Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteiten wordt een participatief offertetraject gestart. 
Maximale subsidie voor deze activiteiten gezamenlijk is € 721.672,- 

 
 

3.6. LEV-groep 
LEV-groep voert activiteiten uit op het terrein van maatschappelijk werk/psychosociale hulpver-
lening, in de coördinatie van het Centrum voor Jeugd en Gezin, in opvoedondersteuning, in de 
aanpak van huiselijk geweld en de crisisdienst. 
Levgroep neemt (met de uitvoering van al haar activiteiten) deel aan het participatief offerte 
traject. 
 
Algemeen Maatschappelijk werk, deelname wijkteam  
Op grond van de Wmo dient de gemeente te zorgen voor de instandhouding van de functie 
maatschappelijk werk. Belangrijkste activiteit van het maatschappelijk werk is de psychosociale 
hulpverlening dat bestaat uit het vroegtijdig signaleren, informeren en adviseren, begeleiden en 
doorverwijzen, waarbij zo nodig wordt samengewerkt met andere organisaties werkzaam op dit 
terrein. Aandachtspunt is ook de afstemming met vormen van informele dienstverlening.  
De activiteiten van het maatschappelijk werk worden als basisvoorziening aangemerkt en zijn 
gericht op het bevorderen van de bestaanszekerheid, de zelfredzaamheid en de zelfstandigheid 
van burgers. Het gaat om activiteiten gericht op: 

- burgers, die onvoldoende in staat zijn zich in de samenleving staande te houden, te helpen 
hun eigen mogelijkheden in deze te vergroten en zo nodig te begeleiden en/of te ondersteu-
nen. In de uitvoering van deze taken dient het maatschappelijk werk aandacht te schenken 
aan zowel materiële als immateriële aspecten van het leven en de verwevenheid van al deze 
aspecten in de problemen die mensen ervaren; 

- het signaleren van terugkerende risico's voor kwetsbare burgers en samen met de opdracht-
gever beleid ontwikkelen op het vlak van zorg en welzijn. 

 
Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteit wordt een participatief offertetraject gestart. 
De subsidie voor het Algemeen Maatschappelijk werk is € 331.555,- 

 
Aanpak huiselijk geweld 
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld. In dit kader houden ge-
meenten in de Peelregio gezamenlijk een meldpunt huiselijk geweld in stand, van waaruit mel-
dingen integraal worden opgepakt en uitgezet. De integrale aanpak moet er toe leiden dat be-
trokkenen van huiselijk geweld op een normale manier kunnen participeren en dat het aantal 
recidieven van huiselijk geweld neemt af. 
 
Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteit wordt een participatief offertetraject gestart. 
Meldingen huiselijk geweld. 
Maximale subsidie is € 17.000,-. 
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Crisisdienst 
In het kader van de crisisaanpak houden gemeenten in de Peelregio gezamenlijk een crisisdienst 
in stand. De crisisdienst is een hulpdienst die buiten kantooruren gebeld kan worden in geval 
van een crisis, zoals zware verkeersongevallen, onhoudbare relatieproblemen of ernstige ge-
weldsmisdrijven. 
De crisisdienst overbrugt dan het tijdstip van de crisis, bijvoorbeeld midden in de nacht of in het 
weekend, en het moment waarop de organisaties voor zorg en welzijn weer bereikbaar zijn en 
heeft als doel de crisis te stabiliseren en verdere escalatie te voorkomen. 
 

Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteit wordt een participatief offertetraject gestart. 
24-uursbereikbaarheid crisisdienst. 
De subsidie voor de crisisdienst is € 2.548,-. 
 
Coördinatie Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 
De coördinator CJG zorgt voor inhoudelijke en organisatorische afstemming in de lokale netwer-
ken en op casusniveau en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de versterking van de 
zorgstructuur in Laarbeek.   
 

Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteit wordt een participatief offertetraject gestart. 
De subsidie voor de coördinatie CJG is € 73.767,- 
  
Opvoedondersteuner 
De opvoedondersteuner is het een eerste aanspreekpunt voor ouders en jeugdigen. De op-
voedondersteuning werkzaam bij de LEV-groep voert haar werkzaamheden uit vanuit de vind-
plaats onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Zij voeren lichtere vormen van hulpverlening 
uit en verwijzen door naar zwaardere vormen van hulpverlening indien nodig. 
 
Subsidiegrondslag 
Voor deze activiteit wordt een participatief offertraject gestart. 
De subsidie voor de opvoedondersteuner is € 65.030,- 
 
 
Anonieme telefonische hulpverlening 
Basisactiviteit: het bieden van een (anonieme) vorm van hulpverlening, door vrijwilligers, waar-
bij door de hulpvrager via telefoon of internet een luisterend oor en advies geboden wordt voor 
zijn of haar problemen. 
 
Subsidiegrondslag: vast bedrag per inwoner ter uitvoering van de basisactiviteit 
Aantal inwoners: 21.900 
Subsidiebedrag: € 0,25 per inwoner 
Maximale subsidie: € 5.475,- 
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3.7 GGD Brabant Zuidoost (basis) 
 
De GGD Brabant Zuidoost geeft namens de 21 gemeenten uitvoering aan de wettelijke taken uit 
de Wet publieke gezondheid (WPG). Volgens de nieuwe koers vanuit het rijk, zijn vier taken van 
belang voor het goed borgen van de publieke gezondheid. Deze taken vragen om een gespecia-
liseerde deskundigheid met een hoge mate van continuïteit en duidelijke aanspreekpunten. Deze 
taken vormen de vier pijlers van elke GGD en vormen een groot deel van het gemeenschappe-
lijk pakket. Het gaat om de volgende vier pijlers:  

1. Monitoren, signaleren en adviseren; 
2. Uitvoerende taken gezondheidsbescherming; 
3. Bewaken van de publieke gezondheid bij rampen en crisis; 
4. Toezicht houden. 

 
Naast deze vier pijlers geeft de GGD Brabant Zuidoost nog uitvoering aan twee taakvelden. De-
ze taakvelden worden uitgevoerd door de GGD, maar zijn niet specifiek voorbehouden aan de 
GGD. Deze taken kunnen ook door een andere partij worden uitgevoerd.  

5. Jeugdgezondheidszorg 4-19 jaar; 
6. Ambulancezorg.  

 
De GGD wordt in stand gehouden via een Gemeenschappelijke Regeling. De deelnemende ge-
meenteraden benoemen een afvaardiging voor het bestuur. Dit bestuur heeft een aantal wette-
lijke bevoegdheden. Het bestuur stelt het takenpakket vast, begroting en jaarrekening. De ge-
meenteraden worden jaarlijks in de gelegenheid gesteld om hierop een zienswijze af te geven. 
Het bestuur heeft in 2012 een methode van indexeren vastgesteld. Daarbij wordt het indexcijfer 
gehanteerd dat gepubliceerd wordt door het CPB. Dit is een regionale afspraak.  
 
Subsidiegrondslag: bedrag per inwoner voor de uitvoering van het gemeenschappelijk pakket. 
Aantal inwoners:  21.909 (begroting GGD) 
Subsidiebedrag: € 15,06 per inwoner 
Maximale bijdrage: € 347.229,- 
 

 
 

GGD Brabant Zuidoost (plus)  
Voor de doelgroep jeugd, voert de GGD nog een aantal plustaken uit. Dit zijn taken die de ge-
meente aanvullend op het gemeenschappelijk pakket (het basispakket) subsidieert. Het gaat 
hier om het bieden van opvoedondersteuning vanuit het basisonderwijs. 
 
Subsidiebedrag: Voor deze taken ontvangt de GGD voor 2016- 2019  € 21.750,- per jaar 

 
 
3.8 OGGZ  
In de Peelregio geeft de centrumgemeente Helmond (mede namens de regiogemeenten Asten, 
Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren) uitvoering geeft aan taken op het terrein van de 
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openbare geestelijke gezondheidszorg. Deze taken richten zich specifiek op burgers uit de regio 
met een meervoudige complexe problematiek. Hiertoe behoren ook mensen die zelfstandig wo-
nen, maar door een combinatie van problemen het risico lopen dakloos te worden. Gemeente 
Helmond treedt op als subsidiecoördinator op.  
 
Subsidiegrondslag 

  Risicogroepen op het terrein van de OGGZ worden preventief benaderd. 
  In een bestuursovereenkomst tussen de gemeenten in de Peelregio worden afspraken ge-

maakt over de doelmatige en doeltreffende inzet van het beschikbare budget. 
  Maximale subsidie is € 11.886,- 
 
 
3.9 Zorgboog Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar 
Elk kind uit Laarbeek in de leeftijd 0-4 jaar krijgt de wettelijke basiszorg geleverd. 

 
Subsidiegrondslag 
De Zorgboog neemt deel aan het participatief offertetraject. 
De subsidie voor het Basisaanbod Preventie bedraagt € 340,- per kind in de leeftijd van 0 – 4 
jaar voor in totaal maximaal € 282.540,- 
De subsidie voor versterking van het lokale veld bedraagt 29.660,-. Hieronder valt de uitvoe-
ring van taken opvoedondersteuning. 

 
3.10. Peuterspeelzaalwerk. 
De toegankelijkheid van het peuterspeelzaalwerk dient zo groot mogelijk te zijn. Daarnaast 
is het van belang dat kinderen in de voorschoolse leeftijd betere voorschoolse educatie in 
de kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen aangeboden (via de zogenaamde VVE-
programma’s). Kinderen met bijvoorbeeld een taalachterstand kunnen zo beter worden ge-
holpen om die achterstand weg te werken waardoor zij vanaf de eerste schooldag niet ach-
terlopen bij hun klasgenootjes. Dit is geregeld in de Wet Oké. 
Peuterspeelzalen, kinderopvangorganisaties en basisscholen gaan hiervoor meer samen-
werken. In Laarbeek wordt dit verzorgd door Stichting Peuterspeelzalen Spring en Fides 
Kinderopvang. 
 
Subsidiegrondslag 
- Toegankelijke voorschoolse voorzieningen die aan de wettelijke kwaliteitseisen voldoen. 
- Elk kind die dat nodig heeft, krijgt een voorschools educatief programma aangeboden. 
- Subsidie uitvoering peuterspeelzaalwerk bedraagt € 82.000,-. 
- De subsidie voor voorschoolse educatie bedraag € 87.000,- aangevuld met eventuele be-

schikbare rijksmiddelen. 
 

 
 
 
 



44 
 

3.11. Schoolmaatschappelijk werk voortgezet onderwijs (Commanderij College)  
Binnen de vindplaats voortgezet onderwijs (Commanderij College) wordt de aansluiting tussen 
onderwijs en jeugdzorg gerealiseerd door schoolmaatschappelijk werk. 

 
Subsidiegrondslag 
- De subsidie bedraagt € 12,50 per leerling woonachtig in Laarbeek. 

 
3.12. Gespecialiseerde thuisbegeleiding 
Gespecialiseerde thuisbegeleiding is onderdeel van het lokaal toegankelijke aanbod en is be-
doeld voor ouders/gezinnen die ondersteuning nodig hebben bij het opvoeden en opgroeien van 
(een van) de kinderen.  

 
Subsidiegrondslag 
- De subsidie is € 16.000,-. 

 
3.13. Onderwijsbegeleiding  
De Laarbeekse basisscholen kunnen jaarlijks een subsidie aanvragen voor schoolbegelei-
dingsactiviteiten. Bij de verdeling van de budgetten over de scholen zal in eerste instantie 
worden uitgegaan van een maximaal bedrag per leerling (totaal subsidiebudget gedeeld 
door het aantal basisschoolleerlingen op de laatst bekende officiële teldatum). Bij een res-
terend budget kunnen scholen aanvullende plannen en subsidieverzoeken indienen.  
Om in aanmerking te komen voor subsidie voor schoolbegeleiding dient voldaan te worden 
aan de volgende voorwaarden: 

- activiteiten vallen binnen het begrippenkader 'schoolbegeleiding' en sluiten aan bij 
het lokaal onderwijs- en jeugdbeleid; 

- het aanbod moet vraaggericht zijn; 
- er moet sprake zijn van cofinanciering (inzet middelen doeluitkering). 

 
Subsidiegrondslag 
- Het te verstrekken subsidie zal nooit meer bedragen dan het voor dat jaar vastgestelde 

bedrag per leerling x het aantal leerlingen per 1 oktober daaraan voorafgaand. 
- Maximale subsidie  is € 20.000,-. 
 
3.14.  Volwasseneducatie 
Jongeren die vroegtijdig hun school verlaten, biedt de gemeente de mogelijkheid om alsnog een 
startkwalificatie te behalen. Daarnaast probeert de gemeente via educatie de weg naar arbeid te 
vereenvoudigen en te ondersteunen bij eventuele budgetteringsproblemen. Dit om de sociale 
redzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten.  
De gemeenten Helmond, Deurne, Asten, Someren, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel en Laarbeek 
maken gezamenlijk afspraken op het gebied van volwassenenonderwijs. Deze afspraken liggen 
vast een raamovereenkomst.  
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Subsidiegrondslag 
- Activiteiten leveren een bijdrage aan de sociale zelfredzaamheid en maatschappelijke partici-

patie. 
- Jaarlijks wordt in een productovereenkomst vastgelegd hoe de beschikbare middelen doeltref-

fend en doelmatig kunnen worden ingezet. 
- Maximale subsidie voor deze activiteiten is € 31.801,- 

 
3.15. Stichting ORO 
Basisactiviteit: Het lokaal aanbieden van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod voor de avonden en 
in het weekend voor mensen met een beperking.  
 
Over de exacte invulling van de basisactiviteit vinden nog gesprekken plaats met Stichting ORO. 
Dit hangt ook samen met de ontwikkelingen ten aanzien van een mogelijke basisvoorziening in 
Laarbeek. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per Laarbeekse deelnemer 
Maximale subsidie: € 5.592,- 

 
3.16. Stichting MEE Zuidoost-Brabant 
Basisactiviteit: het bieden van cliëntondersteuning op individueel niveau met als doel de regie-
versterking van de cliënt (en zijn omgeving), ten einde de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie te bevorderen. Dit vertaalt zich in de volgende activiteiten: informatie en advies, 
vraagverheldering, casusregie (procescoördinatie), toeleiding en inzetten voorliggende voorzie-
ningen. Daarnaast gaat het om het bieden van een consultfunctie ter ondersteuning van de lo-
kaal werkende generalisten. 
 
Subsidiegrondslag: uitvoering van de basisactiviteit voor alle cliënten met een beperking die een 
ondersteuningsvraag hebben en expertise over de doelgroep ‘mensen met een beperking 18- 
18+’ vereisen. Over de exacte prestaties worden in de loop van 2015 nog aanvullende afspraken 
met de organisaties gemaakt.  
Voor deze activiteit wordt (richting 2017) een participatief offertetraject gestart. 
Maximale subsidie: € 165.171,- 

 
 

3.17. Special Heroes 
Basisactiviteit: het structureel bieden van een laagdrempelig wekelijks beweegaanbod voor kin-
deren met een beperking, begeleid door een deskundige. 
 
Subsidiegrondslag: bedrag per jeugdige deelnemer aangevuld met bedrag voor de inzet van ex-
tra begeleiding 
Aantal deelnemers: maximaal 30 op jaarbasis 
Aantal deelnemers dat in aanmerking komt voor extra begeleiding: maximaal 10 op jaarbasis 
Subsidiebedrag: € 33,- per deelnemer en € 50,- voor extra begeleiding 
Maximale subsidie: € 1.490,-  



46 
 

 
3.18 HALT 
De activiteiten van HALT hebben als doelstelling een bijdrage te leveren aan het verminderen en 
zo mogelijk voorkomen van jeugdcriminaliteit voor de doelgroep 12-18 jarigen. Deze doelstelling 
wordt uitgevoerd aan de hand van de volgende taken: 

1. Advies geven aan scholen, gemeente en maatschappelijke instellingen; 
2. Opzetten en uitvoeren van preventieve interventies. 
3. Begeleiding van jongeren bij de uitvoering van taakstraffen. 
 
Preventie is noodzakelijk om uitval van jeugd te voorkomen. Specifiek is er behoefte aan alge-
mene preventieactiviteiten voor groep 8 en preventieactiviteiten in het kader van vuurwerk. 
HALT is een van de  partners in geval van overlast gevend gedrag door jongeren. 
 
Subsidiegrondslag 
Halt preventieactiviteiten tot een maximum van € 0,34 per inwoner. 
 
 
OVERZICHT BASISSUBSIDIE, CLUSTER 3 
Vereniging  Geraamde subsidie 2016
Basisbibliotheek De Lage 
Beemden 

 € 306.463 

Programma kunstzinnige 
vorming 

 € 40.000,- 

Stichting muziekopleiding 
Laarbeek 

 € 49.500,- 

Stichting HOWEKO  € 23.245,- 

Vierbinden  € 721.672,- 

LEV-groep 
 

Algemeen Maatschappelijk 
werk, deelname wijkteam 

€ 331.555,- 

 Aanpak huiselijk geweld € 17.000,- 

 Crisisdienst € 2.548,- 

 Coördinatie Centrum voor 
Jeugd en gezin 

€ 73.767,- 

 Opvoedondersteuner  € 65.030,- 

 Anonieme telefonische 
hulpverlening 

€ 5.475,- 

GGD Brabant Zuidoost (basis)  € 347.229,- 

GGD Brabant Zuidoost (plus)  € 21.750,- 
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Centrumgemeente Helmond OGGZ € 11.886,- 

Zorgboog 
 
 

Basis aanbod preventie 
(BAP) 
Versterking lokale veld 
 

 € 282.540,- 
 
€ 29.660,- 

Peuterspeelzaalwerk  € 82.000,- 

Voorschoolse educatie  € 87.000,- 

Schoolmaatschappelijk werk 
voortgezet onderwijs 

 € 9.725,- 

Gespecialiseerde thuisbege-
leiding 

 € 16.000,- 

Onderwijsbegeleiding  € 20.000,- 

Volwasseneducatie  € 31.801,- 

Stichting ORO  € 5.592,- 

Stichting MEE Zuidoost-
Brabant 

 € 165.171,- 

Special Heroes  € 1.490,- 

HALT  € 7.412 

Totaal Cluster 3  € 2.755.511,- 
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Cluster 4: Projectsubsidies 
 
In 2014 is het Wmo-beleidsplan 2015-2018 ‘Iedereen doet mee’ vastgesteld. Dit beleidsplan 
loopt parallel aan het Subsidieprogramma ‘Sociaal Domein 2015-2018’. In het Wmo-beleidsplan 
zijn in samenspraak met inwoners en thema’s benoemd die de komende 4 jaar nadere invulling 
gaan krijgen. Het gaat om de volgende thema’s: 
- Vrijwilligerswerk toekomstbestendig  
- Bouwen aan sociale netwerken  
- Informatie en ondersteuning dichtbij 
- Zingeving als medicijn  
- Gezonde basis  
- Zorg voor onze jeugd  
- Langer meedoen     
De invulling wordt op projectmatige basis weggezet bij burgers, vrijwilligersorganisaties of pro-
fessionele organisaties. Als gemeente doen wij ons best om burgers te verleiden tot actie. Ener-
zijds door ze mee te laten denken over de thema’s, anderzijds door ze te prikkelen om actief 
een rol in de uitvoering te nemen. Als gemeente ondersteunen wij burgers, financieel of anders-
zins. Zo kunnen burgers een beroep doen op de onderstaande projectbudgetten middels een 
subsidieaanvraag. Tegelijkertijd kunnen ook vrijwilligersorganisaties en professionele organisa-
ties gesubsidieerd worden uit deze projectsubsidies. De inzet van de subsidies moet bijdragen 
aan de gestelde doelen.  
 
Aanvraag eenmalige (project)subsidie: 
Op de aanvraag van een projectsubsidies zijn de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de 
Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek van toepassing. 
 
 
4.1  Projectsubsidie evenementen  
De post ‘evenementen’ is bedoeld voor eenmalige (incidentele) activiteiten van Laarbeekse 
organisaties of verenigingen. Te denken valt aan: een toernooi, een kampioenschap, een muzi-
kaal of literair evenement, een festival of een manifestatie. 
Ter indicatie volgen hier richtbedragen voor het toekennen: 
€ 250,- voor een toernooi of kampioenschap; 
€ 500,- voor een evenement, dat zich richt op alle inwoners van Laarbeek; 
€ 1.000,- voor een festival, dat Laarbeek breed is; 
€ 400,- voor een festival dat gericht is op één kern. 
 
De subsidie wordt alleen de eerste drie jaar van het evenement verstrekt.  

 
Subsidieplafond 
- Maximale subsidie per aanvraag is € 1.000,- 
- Het subsidieplafond is € 5.000,-. 
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4.2  Projectsubsidie vrijwilligerswerk toekomstbestendig 
Nederland is een welvarend land met veel mogelijkheden, maar de klassieke verzorgingsstaat is 
onbetaalbaar geworden. Als we het verzorgingsniveau en het voorzieningenniveau van de laat-
ste decennia in stand willen houden, dan zal er meer op basis van vrijwillige inzet moeten ge-
beuren en zal dit meer een vanzelfsprekendheid moeten worden. Ondersteuning is maatwerk en 
waardering is de belangrijkste randvoorwaarde. 
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
- Dat meer mensen passend vrijwilligerswerk vinden. 
- Dat vrijwillige inzet weer meer als vanzelfsprekend wordt ervaren 
- Dat meer kinderen en jongeren ervaring opdoen met vrijwilligerswerk. 
- Dat de ondersteuning (en waardering) van vrijwilligers aansluit bij datgene wat de vrijwilli-

ger motiveert.  
- Dat het imago van het vrijwilligerswerk wordt verbeterd. 
 
Subsidieplafond 
€ 13.000,- 
 
4.3  Projectsubsidie bouwen aan sociale netwerken 
Fijne contacten, maken dat je je ook fijn voelt. Helaas heeft niet iedereen een sociaal netwerk, 
waarop hij terug kan vallen. Dit kan komen doordat mensen weggevallen zijn of doordat men-
sen het nu eenmaal moeilijk vinden om contact te leggen. Soms is het vervoer het probleem. Al 
met al is dit lastig, juist in een tijd waarin de overheid vraagt om eerst in de eigen omgeving 
naar een oplossing te zoeken. De gemeente wil deze mensen niet aan hun lot overlaten, maar 
helpen een sociaal netwerk op te bouwen. Dit kan op allerlei manieren. 

 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
-  Dat meer mensen zich thuis voelen in hun buurt. 
-  Dat meer mensen elkaar helpen  
-  Dat kwetsbare mensen geholpen bij het bouwen aan hun netwerk. 
-  Dat er voldoende ontmoetingsplekken in de buurt zijn. 
-  Dat minder mensen het gevoel hebben er alleen voor te staan. 
-  Dat het gebruik van de dorpshuizen toeneemt. 
 
Richtlijn bedrag: 
Voor het aanjagen van nieuwe kleinschalige (particuliere) initiatieven in de buurt of de wijk geldt 
een richtbedrag van € 500,-. Afhankelijk van de noodzaak en wenselijkheid van een bepaald ini-
tiatief kan hiervan afgeweken worden.  
Subsidieplafond 
€ 20.300,- 
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4.4  Projectsubsidie  informatie en ondersteuning dichtbij 
Er is heel veel zorghulp beschikbaar in Laarbeek. Maar de informatie over deze zorg is versnip-
perd. Er is in de communicatie tot heden onvoldoende geredeneerd vanuit de invalshoek van de 
burger. En naarmate een burger minder zelfstandig in het leven kan staan, wordt de behoefte 
aan overzicht en duidelijkheid nog groter.   
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
-  Dat mensen in Laarbeek weten waar zij terecht kunnen met hun vragen op het gebied van 

zorg en ondersteuning 
-  Dat iedereen zijn vraag lokaal kan stellen, ook als het gaat om arbeidsparticipatie.  
- Dat kwetsbare mensen ondersteund worden bij het formuleren van hun vraag 
-  Dat mensen hun verhaal maar één keer hoeven te vertellen en dat hun vraag in samenhang 

wordt opgepakt.   
-  Dat beschikbare informatie overzichtelijk wordt gepresenteerd. 
-  Dat de (telefonische) bereikbaarheid van de Wmo-consulenten goed is.  
-  Dat mensen weten waar zij een melding kunnen doen van een zorgwekkende situatie. 
-  Dat er een samenwerking ontstaat tussen het medische domein en het sociale domein. 
 
Subsidieplafond 
€ 5.000,- 
 
4.5  Projectsubsidie zingeving als medicijn 
Steeds meer mensen raken de aansluiting met de samenleving kwijt. Door  alleenstaande ou-
derdom, uitzichtloze werkloosheid, burn-out, depressie (bijvoorbeeld ten gevolge van rouwver-
werking of post-traumatische stress), een zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke beperking, een 
verslaving. In de Big Move-aanpak is bij preventie en herstel, een even belangrijke rol wegge-
legd voor zingeving aan het leven. Welke activiteit maakt dat je weer zin hebt om ’s morgens op 
te staan? Wie laat je schateren van plezier? Met wie ervaar je echte verbinding? Wanneer gaan 
je ogen stralen? Wat bezorgt jou een dosis energie? Wat leidt je af van je zorgen en je vraagte-
kens? 
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
- Dat meer mensen hun passie, kennis en ervaring in gaan zetten voor de samenleving. 
- Dat het activiteitenaanbod voor ouderen in de zomerperiode gehandhaafd blijft.  
- Dat mensen ervaren dat zorgen voor elkaar niet ‘slechts’ een opdracht is, maar iets toe-

voegt. 
Subsidieplafond 
€ 11.000,- 
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4.6  Projectsubsidie gezonde basis 
Een gezonde leefstijl staat aan de basis van een goede gezondheid. Voeding en voldoende be-
wegen zijn daarin belangrijke elementen. Gezonde keuzes worden voor een deel bepaald door 
de omgeving. Worden mensen voldoende verleid om gezond te leven of worden ze juist verleid 
tot ongezonde keuzes. Het gaat bij gezondheid niet alleen om de afwezigheid van ziekte. Het 
gaat erom of je je goed voelt en hoe je zelf je gezondheid ervaart. Mensen die goed in staat zijn 
zich aan te passen aan hun beperking of ziekte, kunnen zich heel gezond voelen. 
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
- Dat meer mensen zich gezond voelen 
- Dat meer mensen voldoende bewegen en gezond eten 
- Dat er voldoende laagdrempelige en betaalbare beweegmogelijkheden zijn 
- Dat Laarbeek een gezonde omgeving heeft die uitnodigt tot gezond gedrag  
- Dat jongeren verantwoord met alcohol omgaan 

 
Subsidieplafond 
€ 31.000,- 
 
4.7  Projectsubsidie zorg voor onze jeugd 
Zorg voor onze jeugd is een belangrijk thema voor de gemeente. Een veilige thuissituatie met 
voldoende aandacht blijft voor kinderen fundamenteel. De dagelijkse zorg voor jeugd is primair 
de verantwoordelijkheid van ouders of verzorgers. Veruit de meeste ouders en verzorgers lukt 
het prima om de ouderrol in te vullen. Sommige gezinnen zitten echter flink in de knoei en ko-
men daar op eigen kracht niet meer uit. Het signaleren en zorgen voor kinderen in de knel, blijft 
het belangrijkste speerpunt binnen het gemeentelijke beleid. Ook jongvolwassenen mogen niet 
tussen wal en schip vallen. De gemeente heeft de laatste jaren veel geïnvesteerd in een goede 
zorgstructuur voor jeugd. 
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is.  
- Dat afwijkend gedrag minder snel problematisch wordt genoemd. 
- Dat alle jongeren hun talenten benutten. 
- Dat ons lokale netwerk van professionals en vrijwilligers voldoende is toegerust om kinderen 

in de knel snel te signaleren. 
- Dat de toegankelijkheid van het advies en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 

verbetert. 
- Dat er als het nodig is een snelle toeleiding naar jeugdzorg plaatsvindt. 
 
Subsidieplafond 
€ 19.500,- 
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4.8  Projectsubsidie langer meedoen 
Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen in Laarbeek - ongeacht achtergrond, opleiding, be-
perking of leeftijd - en dat mensen elkaar accepteren zoals zij zijn. Langer meedoen is mogelijk 
als aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Denk hierbij aan een comfortabele plek om 
te wonen, passend werk, voldoende mogelijkheden om te ontspannen en de nodige zorg en on-
dersteuning in de buurt. Dit vraagt iets van de gemeente, maar ook van andere partijen. De 
gemeente kan dit niet alleen. Toegang en toegankelijkheid zijn belangrijke begrippen. En dan 
gaat het niet alleen over de fysieke toegankelijkheid (kan iemand zonder veel gedoe het gebouw 
in en ook weer uit), maar ook over financiële en sociale toegankelijkheid. 

 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is. 
- Dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen.  
- Dat (gesubsidieerde) activiteiten toegankelijk zijn voor iedereen. 
- Dat meer mensen zich comfortabel voelen in de eigen woning. 
- Dat de bekendheid en betekenis van het leven met een beperking (zoals dementie) wordt 

vergroot. 
- Dat minimumvoorzieningen beter aansluiten bij de behoeften van de minima. 
- Dat de bekendheid van voorzieningen voor mensen met een lager inkomen wordt vergroot. 
 
Subsidieplafond 
€ 22.500,- 
 
 
4.9  Projectsubsidie educatie 
Activiteiten gericht op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassen en het aanleren en 
behouden van de (elementaire) cognitieve en sociale vaardigheden zijn van belang voor de zelf-
redzaamheid. Daarnaast vindt de gemeente het van belang dat het vrijwilligerswerk toekomst-
bestendig is dat inwoners van Laarbeek een zeker mondiaal bewustzijn hebben.  
 
Wat willen wij bereiken? 
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is. 
- Dat de ondersteuning van vrijwilligers met een educatief aanbod aansluit bij datgene wat 

een vrijwilliger motiveert. 
- Dat meer inwoners zich inzetten voor een zorgzame samenleving  
- Dat initiatieven op het terrein van de ontwikkelingssamenwerking ontplooid worden.  
- Dat de mondiale bewustwording toeneemt.  
 
Subsidieplafond 
€  9.500,- 
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4.10 Projectsubsidie Watermaand 
De Juni Watermaand wordt gecoördineerd door de gemeente en is opgezet als een middel om 
het thema: “Laarbeek, waterpoort van de Peel” mede invulling te geven. Bovendien worden in 
de Juni Watermaand specifieke lokale activiteiten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen om 
de sociale betrokkenheid van de eigen inwoners te vergroten en daarnaast activiteiten te 
laten plaatsvinden die anders niet zouden plaatsvinden of niet op die manier. 
De organisatie van de activiteiten ligt bij de verenigingen en particulieren.  
 

 
Wat willen wij bereiken? 
In de Juni Watermaand wordt een aantal kleinere activiteiten vanuit het waterperspectief in de 
maand juni georganiseerd, waarmee Laarbeek zich onderscheid van andere gemeenten.  
Subsidieaanvragen die een bijdrage leveren aan één van de volgende doelen, komen voor sub-
sidie in aanmerking, mits het subsidieplafond niet bereikt is. 
- De activiteit vindt plaats in juni. 
- Het initiatief dient een relatie te hebben met het thema water.  
- Tot 1 april kan een aanvraag worden ingediend.  
 
Subsidieplafond 
€ 15.000,- eventueel aangevuld met sponsor bedragen.  
Hiervan is € 6.000,- gereserveerd voor reclame. 
 
 

4.11 jubilea, (her)opening accommodaties, kampioenschappen en 

toernooien/wedstrijden  

 

Bijdragen op basis van deze regeling worden verstrekt aan verenigingen of stichtingen die: 

- gevestigd zijn in Laarbeek of een regionale vereniging zijn met een substantieel aantal 

Laarbeekse leden; 

- mits gebruikelijk en toepasselijk, gelieerd te zijn aan een overkoepelend orgaan; 

- het college van burgemeester en wethouders berichten over het jubileum, de opening, het 

kampioenschap of het evenement. 

 

Voorwaarde verbonden aan het beschikbaar stellen van de jubileumbijdrage is dat de vereniging 

of stichting bijzondere aandacht dient te schenken aan het jubileum, bijvoorbeeld door het ge-

ven van een receptie. 
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1. Jubilea  

Ten aanzien van de viering van jubilea worden de volgende normbedragen gehanteerd: 

Aantal jaren normbedrag 

10 jaar € 50,- 

25 jaar € 100,- 

40 jaar € 100,- 

50 jaar € 150,- 

60 jaar € 150,- 

75 jaar € 150,- 

100 jaar € 200,- 

bij iedere 25 jaar boven de 100 jaar € 200,- 

 

 Voor carnavalsverenigingen geldt een ander jubileummoment: 

bij 11 jaar of meervoud (11, 22, 33, etc) € 111,- 

 

2. (Her)opening accommodaties 

Voor (her)opening van accommodaties ontvangt een vereniging of stichting € 100,- wanneer 

er bijzondere aandacht aan deze opening wordt geschonken. 

 

3. Behaalde kampioenschappen / concoursen 

Voor behaalde kampioenschappen / concoursen van Brabants, Zuid-Nederlands of Neder-

lands belang ontvangt een vereniging of stichting € 150,-. Dit bedrag kan een vereniging 

maximaal een keer per jaar ontvangen. 

 

4. Laarbeekbrede evenementen 

In geval van evenementen georganiseerd voor deelnemers uit Laarbeek, die een stimuleren-

de werking hebben op de samenwerking tussen en integratie van personen of verenigingen 

uit de diverse kernen ontvangt de organisatie van dat evenement een bedrag van € 150,-. 

Het normbedrag wordt alleen de eerste drie jaar van een evenement toegekend. 

 
Subsidieplafond 
€ 2.000,- 
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OVERZICHT BASISSUBSIDIE, CLUSTER 4 
 Totaal geraamde 

subsidie 2016 
Projectsubsidie evenementen €   5.000,- 
Projectsubsidie vrijwilligerswerk toekomstbestendig € 13.000,- 
Projectsubsidie bouwen aan sociale netwerken € 20.300,- 
Projectsubsidie informatie en ondersteuning dichtbij €   5.000,- 
Projectsubsidie zingeving als medicijn € 11.000,- 
Projectsubsidie gezonde basis € 31.000,- 
Projectsubsidie zorg voor onze jeugd € 19.500,- 
Projectsubsidie langer meedoen € 22.500,- 
Projectsubsidie Watermaand € 15.000,- 
Projectsubsidie Educatie €   9.500,- 
jubilea, (her)opening accommodaties, kampioenschappen en 
toernooien/wedstrijden 

€  2.000,- 

Totaal cluster 4 € 153.800,- 
 
 
 


