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Subsidieaanvragen 2020 nieuw en hoger

Hoofdstuk 1 Afwijzingen subsidieaanvragen

Programma Gezondheid

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het ‘Regionaal preventieprogramma eenzaamheid (Tandem)’
€ 4.110,00 extra subsidie. Voor het bestrijden van eenzaamheid 55 minners wordt
meer ingezet op collectieve activiteiten in de vorm van workshops “herkennen van
eenzaamheid” voor de alle vrijwilligers van Humanitas en aanbieden van
vriendschapskringen. Het bereik is vergroot en de andere werkwijze vragen een
verhoging van de kosten van trainer capaciteit en huur van locaties.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Wel Thuis’ een subsidieverhoging van €
20.000.
Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar meer
ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en daarin
afschalen van de zorg naar de 0* lijn en meer Inzet op social return. Door een
verhoging van de subsidie is Humanitas in staat meer deelnemers te ondersteunen,
met goed opgeleide en begeleide (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Gevaarlijke liefde’ een verhoging van het
subsidie met € 18.362,00. Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar
meer ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en
daarin afschalen van de zorg naar de 0* lijn en meer inzet op social return. Door een
verhoging van de subsidie is Humanitas in staat meer deelnemers te ondersteunen,
met goed opgeleide en begeleide (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.
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Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Jeugdsupport’ een verhoging van het
subsidie met € 27.587,00. Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar
meer ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en
daarin afschalen van de zorg naar de 0* lijn en meer Inzet op social return. Door een
verhoging van de subsidie is Humanitas in staat meer deelnemers te ondersteunen,
met goed opgeleide en begeleide (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Rouw en verlies’ een nieuwe subsidie aan
van € 26.734,00. Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar meer
ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en daarin
afschalen van de zorg naar de 0* lijn.
Dit is een nieuw project, omdat er steeds meer sprake is van multi problematiek onder
deelnemers. In sommige gevallen is ten gevolgen van rouw en of verlies sociaal en
maatschappelijk isolement opgetreden. Hetgeen zich dan weer uit op andere
gebieden zoals school, gezins- of financiële problemen. Mensen voelen zich alleen
staan, komen hier zelfstandig niet meer uit en uiteindelijk leidt dit tot
gezondheidsproblemen. Steeds meer blijkt dat steun bij het weer oppakken van het
dagelijks ritme kan voorkomen dat eenzaamheid of een toename van andere
problemen optreedt.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020
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Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Get a Grip’ een nieuwe subsidie aan van €
34.863,00. Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar meer
ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en daarin
afschalen van de zorg naar de 0* lijn.
Dit is een nieuw project, omdat een op de zes jongeren in Nederland financieel in de
problemen raakt. Deze jongeren raken sneller sociaal geïsoleerd en voelen zich vaker
buitengesloten. Ook is er een aantoonbaar verband tussen schulden en crimineel
gedrag. Daarnaast slokken de financiële problemen alle zorg en aandacht op, studeren
lukt niet meer. Zonder afgeronde opleiding en diploma is het veel moeilijker om aan
een baan te komen en zonder baan is het bijna onmogelijk om schulden af te lossen.
Voor deze groep, jongeren in de leeftijd van 16 tot en met 24 jaar, heeft Humanitas
Get a Grip een programma gericht op preventie, vroegtijdig signaleren en tijdelijke
ondersteuning. Dit kan individueel, in combinatie met een maatjestraject of een
traject op maat in groepsverband.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

programma Cultureel Klimaat

Stichting Babel ’s-Hertogenbosch en Omstreken
De Stichting vraag structureel hogere subsidie van € 128.012.
Vanwege harmonisatie van de cao Openbare Bibliotheken en de cao Kunsteducatie
gaan de personele kosten stijgen. Babel heeft hiervoor een berekening gemaakt en
komt uit op € 128.012 extra personeelskosten.

Besluit en motivatie
Het afsluiten van een cao en afspraken over aansluiting zijn de verantwoordelijkheid
van de werkgevers in de sector. Die moeten bij het aangaan van die verplichtingen in
aanmerking nemen of en hoe de leden de financiële gevolgen kunnen dragen. De
rekening daarvoor kan niet bij de gemeente worden neergelegd.
We honoreren deze aanvraag daarom niet.

Stichting vrienden Kamermuziek ‘s-Hertogenbosch
In verband met stijging gages van de musici en de BTW verhoging vraag de Stichting
structureel  hogere subsidie van € 4.000. De totale aanvraag bedraagt: € 33.115.

Besluit en motivatie
Structurele verhoging kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB
(Bossche Culturele Basis).
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Tot die tijd (2021) zal de stichting in ieder geval op andere wijze moeten voorzien in
extra inkomsten. Op dit moment zijn er geen bijzondere omstandigheden om hier van
af te wijken.
We honoreren deze aanvraag daarom niet.

Stichting Oranje Comité Vinkel
Stichting Oranje Comité vraagt structureel hogere subsidie van € 500 voor
Koningsdag en Sinterklaas. Het inhuren van spelmateriaal voor de kinderen en het
inhuren van Sinterklaas voor een kleine wijk als Vinkel is even duur als een grote wijk,
terwijl de basis subsidie is gebaseerd op het aantal inwoners.

Besluit en motivatie
De middelen van oranje comités zijn gebaseerd op het aantal inwoners. In het
bestaande budget is geen ruimte om tegemoet te komen aan op zich te
rechtvaardigen hogere aanvragen.
We honoreren deze aanvraag daarom niet.

Makershuis ( Academie voor Beeldvorming)
Het Makershuis vraag een structurele subsidie aan van € 36.000. De organisatie heeft
tot nu toe alleen projectmatige subsidies.

Besluit en motivatie
Een structurele subsidie kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB
(Bossche Culturele Basis) voor de periode 2021-2024. Voor 2020 zijn mogelijkheden
tot een aanvraag bij de Cultuurfondsen. We honoreren deze aanvraag daarom niet.

Stichting Solos
Stichting Solos, Nieuwe Filmers, vraagt om opgenomen te worden in BCB en vraag
een structurele subsidie van € 60.000,-.

Besluit en motivatie
Een structurele subsidie kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB
(Bossche Culturele Basis) voor de periode 2021-2024. Voor 2020 kan SOLOS weer
een aanvraag indienen bij het Jongerenbudget. We honoreren deze aanvraag daarom
niet.

Atelier Beheerstichting (ABS)
De ABS heeft een hogere subsidie aangevraagd van € 25.000 vanaf 2020.

Besluit en motivatie
Het tekort bij de ABS is een gevolg van een eerdere bezuiniging door de Raad. Het is
aan de organisatie zelf om hiervoor oplossingen te zoeken.
Wij zijn van mening dat er andere mogelijkheden zijn om dit tekort op te lossen zoals
een geringe huurverhoging voor alle huurders of/en een oplopende huur naarmate
een kunstenaar/huurder langer in een gesubsidieerd atelier zit. Dat ook individuele
kunstenaars iets merken van de eerdere bezuinigingen is onvermijdelijk.
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Een structurele verhoging kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB
(Bossche Culturele Basis) voor de periode 2021-2024. Wij honoreren deze aanvraag
daarom nu niet.

Programma Opgroeien en Ontwikkeling

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het programma ‘Humanitas opvoeden’ een subsidieverhoging
van € 29.489.
Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar meer
ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en daarin
afschalen van de zorg naar de 0* lijn en meer inzet op social return. Door een
verhoging van de subsidie is Humanitas in staat meer deelnemers te ondersteunen,
met goed opgeleide en begeleide (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet.  In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020.
Toelichting: De projecten Homestart, Begeleide OmgangsRegeling, Kind in contact,
mentoring & coaching vormen onderdeel van onze integrale afweging bij de implementatie
van de Lokale Inkoop 2020.

JINC
De stichting is gericht op het voorkomen schooluitval en het vergroten inzetbaarheid
arbeidsmarkt.
Deelnemende jongeren wil JINC meer ‘betekenisvolle ervaringen’ geven, zodat ze
beter zijn voorbereid op de arbeidsmarkt. JINC wil daarom andere projecten uit het
JINC-programma aanbieden, waaronder TaalTrip om taalachterstand aan te pakken en
Carrière Coach om vmbo-leerlingen te begeleiden in hun keuze voor een
vervolgopleiding. Hiervoor wordt een verhoging van de subsidie met € 8.827,00
gevraagd.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. Talentontwikkeling in brede zin en het voorkomen van
uitval daarbinnen krijgt in onze gemeente op verschillende manieren aandacht. Jinc vervult
een belangrijke functie daarbinnen, in samenwerking met het onderwijs. Uitbreiding van de
opdracht aan Jinc is niet aan de orde omdat we op stedelijk niveau een integraal aanbod
bieden. We zijn van mening dat er
voldoende aanbod is op dit beleidsterrein.

Programma Armoede en Schulden



6

Humanitas District Zuid Armoede en schulden
De stichting vraagt voor het programma ‘Thuisadministratie’ een verhoging van het
subsidie met € 64.000,00. Het verzoek komt voort uit een toenemende vraag naar
meer ondersteuningstrajecten in het preventief kader, een betere doorstroom en
daarin afschalen van de zorg naar de 0* lijn en meer inzet op social return. Door een
verhoging van de subsidie is Humanitas in staat meer deelnemers te ondersteunen,
met goed opgeleide en begeleide (ervaringsdeskundige) vrijwilligers.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2019 is met extra subsidie van 42K reeds een
substantiële groei van het aantal deelnemers gerealiseerd. We kiezen nu voor stabilisering
van aantal trajecten op niveau van 2019.

Programma Wonen en Zorg

Nex2Next  Wonen en Zorg Wonen en Zorg
De stichting vraagt hogere subsidie aan voor de volgende onderdelen: Organiseren
van 2 trainingen 'Werken met eigen ervaring'  kosten € 40.000; Organiseren van 2
trainingen 'crisis- en hulpkaart' kosten € 4.000; Promotiemateriaal (film)  kosten €
5.000

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag niet. Trainingen kunnen apart aangevraagd worden bij de
bestaande subsidieregeling bevordering herstel en ervaringsdeskundigheid. De kosten van
het promotiemateriaal moet gevonden worden binnen het huidige begrotingsbudget.

Programma Participatie en Daginvulling

Humanitas District Zuid
De stichting vraagt voor het Computerhuis Gestelse buurt een extra subsidie van €
2.813,00

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. In 2020 worden er met u aparte afspraken gemaakt voor
aanbesteding via de inkoopopdracht basisondersteuning. In samenwerking met GGD, MEE
en Farent zal uw inzet bepaald worden door offerte die u ons gezamenlijk aanbiedt. Een
integrale afweging vindt plaats in het kader van de implementatie van de Lokale Inkoop
2020

Stichting Sociaal Restaurant/eethuis 't Anker
De stichting verzoekt om verhoging van de subsidie met € 2.000,00. Er worden nu
meer vrijwilligers ingezet en de inkoopkosten zijn aanzienlijk gestegen.

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. Het huidige budget is kaderstellend en daarbinnen
moeten de doelstellingen worden behaald.
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De Zorgoppas
De stichting verzorgt Mantelzorgondersteuning en er melden zich wekelijks nieuwe
ouders van zorgbehoevende kinderen aan. Een groei van veertig nieuwe matches in
2020 is realistisch en daar is extra geld voor nodig. De stichting verzoekt om een
subsidieverhoging met € 57.792,00

Besluit en motivatie
Wij honoreren de verhoging niet. De Stichting Zorgoppas is een aanbieder die in een groei
fase verkeert doordat nieuwe gemeenten ook hun dienstverlening afnemen. De Zorgoppas
is de fase van ‘start up’ nu voorbij.  We gaan er van uit dat door een groei van de
dienstverlening het businessmodel  een ander beeld laat zien qua vaste lasten. De kosten
per match, nu € 1400,- kunnen dan dalen. Wij gaan met de Zorgoppas hierover in gesprek.

SJM De Poort
De stichting vraagt om een structurele subsidieverhoging met € 10.352,00. Verhoging
van de exploitatiesubsidie is nodig vanwege  -indexering lonen, - verhoging cao
prijsindexatie, - meerjaren onderhoud, - budget Noord

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag niet.
Binnen de afspraken inkoop informele basis met de aanbieders van professioneel
jeugd en jongerenwerk is afgesproken dat het subsidiebedrag van SJM € 245.000,-
bedraagt.
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Hoofdstuk 2  Honoreringen subsidieaanvragen (geheel of gedeeltelijk)

Programma Cultureel Klimaat

DTV Den Bosch
DTV Den Bosch vraagt een hogere subsidie tot een bedrag van € 300.000 voor 2020
-2022.
De hogere aanvraag bedraagt € 202.170.

Besluit en motivatie
Voor de eerste drie jaren van de zendmachtiging 2017-2018 en 2019 is de
rijksbijdrage voor de lokale publieke omroep verhoogd naar € 170.000 per jaar
(raadsvoorstel 7052956).
Voor 2020 vervalt de extra subsidie en is er enkel de basisbijdrage van € 98.810
beschikbaar.

Conform de aangenomen motie ‘Sterke Lokale omroep’ wordt de subsidie verhoogd
tot € 230.000. We honoreren deze aanvraag daarom gedeeltelijk.

Programma Participatie en Daginvulling

Wijkcentrum De Stolp
De stichting vraagt voor het jaar 2020 om € 15.000 verhoging van de gemeentelijke
bijdrage aan de exploitatie/beheerkosten in verband met een exploitatietekort. De
inkomsten uit zaalhuur en horeca zijn afgelopen jaren fors gedaald, terwijl
beheerkosten (vooral personeels- en onderhoudskosten) zijn gestegen.

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag voor het jaar 2020.
Sinds 2017 kampt Wijkcentrum De Stolp met exploitatieproblemen, waarover de stichting
al eerder in overleg is getreden met de gemeente. De exploitatieproblemen worden deels
veroorzaakt door de relatief hoge onderhoudskosten van het pand. En anderzijds in een
forse omzetdaling op zaalhuur en horeca. De stichting wijt de omzetdaling aan het grote
aantal andere ruimtes in de wijk waar gebruikers goedkoper of ‘om-niet’ terecht kunnen.
We achten een verhoging van onze gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie in deze
situatie passend

Trefpunt De Slinger
De stichting vraagt om incidentele verhoging van de subsidie met € 50.000,00 voor
vervanging inventaris (meubilair), onderhoud en investeringen (keuken en koeling).

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag gedeeltelijk voor € 25.000,00.
De Slinger heeft al jaren exploitatietekorten en de stichting beschikt niet meer over
reserves en voorzieningen voor huurdersonderhoud en vervanging van inventaris. Het
(nieuwe) bestuur heeft maatregelen genomen ter verbetering van de exploitatie, daarom is
een gemeentelijke bijdrage aan vervanging en onderhoud passend. We stellen voor om in
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overleg met het nieuwe bestuur van de stichting te bepalen welke investeringen op welk
moment gedaan kunnen worden en hoe eventuele andere financiering gevonden kan
worden.

SCC Rosmalen/Perron 3
De stichting vraagt om een structurele verhoging van de exploitatiesubsidie met een
bedrag van € 29.472,-vanwege (achtergebleven) indexering van de loonkosten én een
ophoging van het budget voor onderhouds- en vervangingsinvesteringen van €
35.000,-

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag eenmalig voor het jaar 2020.
Na 10 jaar intensief gebruik van Perron 3 zijn de onderhouds- en vervangingskosten voor
de stichting SCC Rosmalen fors opgelopen. Dit is inmiddels onderbouwd met technische
inventarisatierapporten in opdracht van gemeentelijke afdeling Maatschappelijk Vastgoed.
Een nadere analyse van de loonkosten en benodigde indexering moet nog plaatsvinden.
Daarom wordt voorlopig eenmalig deze gevraagde verhoging van de exploitatiesubsidie
gehonoreerd.

SOLOS
De organisatie vraagt om een eenmalige verhoging met € 25.000,00 om de aanloop
naar de aanvraag BCB mogelijk te maken en de plannen in werking te kunnen zetten.

Besluit en motivatie
Wij honoreren deze aanvraag gedeeltelijk voor een bedrag van € 10.000,00. Wij vinden
een totaal subsidiebedrag van € 35.000 voldoende voor de aanloopfase naar opname in de
Bossche Culturele Basis (BCB)


