
SUBSIDIEPLAFONDS 2018 (Herzien)
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2018)

Subsidieregelingen per programma 2016 2016 2018 2018
Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*
€ + 1,4 % (V, T of G)

BESTUURSORGANEN EN -ONDERSTEUNING

Subsidieregeling Bevordering Stedenband Leuven en T rier
(regeling is opgeheven m.i.v. 1 januari 2017)

16.829,00€            -€                     -€                     V

16.829,00€            -€                     -€                     V

GEZONDE STAD

Subsidieregeling Ouderenverenigingen
36.421,00€            28.486,00€           36.931,00€          G

Subsidieregeling Sociale activering voor bijzondere  groepen
457.807,00€          476.279,00€         425.548,00€        G

Subsidieregeling Maatschappelijk Initiatieven Fonds  (MIF)***

650.000,00€          601.842,00€         209.100,00€         V

Subsidieregeling Duurzame Ontwikkelingsdoelen*** (o nderdeel MIF)
Subsidieplafond n.v.t. n.v.t. -€                     T

. Minder armoede in de wereld;

. Alle kinderen gaan naar school;

. Een duurzaam leefmilieu en;

. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp.

Subsidieregeling Millenniumdoelen (= vervangen door Duurzame Ontwikkelingsdoelen)***
Subsidieplafond 27.000,00 n.v.t. -€                     T 
Doel: het (mede) mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de millenniumdoelen:
. Millenniumdoel 1: minder armoede in de wereld
. Millenniumdoel 2: alle kinderen gaan naar school;
. Millenniumdoel 3: een duurzaam leefmilieu en;
. Millenniumdoel 4: meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Subsidieregeling Jeugdvakantiewerk

43.750,00€            29.701,00€           -€                     G

Subsidieregeling Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk
233.200,00€          213.440,00€         178.789,00€        G

Subsidieregeling Doe-geld voor jongeren

49.520,00€            38.750,62€           -€                     V

Subsidieplafond n.v.t. n.v.t. 741.290,00€        n.v.t.

n.v.t. n.v.t. 41.100,00€          n.v.t.

Subsidieregeling beheer dierenparken en kinderboerd erijen

Nieuwe regeling

Subsidieplafond

Doel: Bewoners in 's-Hertogenbosch die zich verenigen om dierenparken en/of kinderboerderijen te beheren, te 
steunen in de kosten voor instandhouding.

 € 9.246,- aan 
opdrachten/ 
diensten 

 (incl. € 43.178,- 
aan opdrachten/ 
diensten) 

Doel: het (mede) mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen Gemeente 's-Hertogenbosch:

Subsidieplafond

(regeling is per 1 januari 2017 opgeheven. Budget is opgenomen in Subsidieregeling Leefbaarheid 
wijken en dorpen)

Doel: ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, die bijdragen aan de sociale kwaliteit van 's-
Hertogenbosch

 (incl. € 50.000 aan 
opdrachten/ 
diensten) 

Nieuwe regeling

Subsidieplafond

Doel: bevorderen dat ouderen, die behoefte hebben aan contact, gezelschap, activiteiten of een maatje, 
steun voelen. 

Subsidieplafond

Doel: inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch stimuleren om deel te nemen aan de samenleving. 
Dit kan door sociale activering: het aanbieden van maatschappelijk zinvolle activiteiten. De subsidie is 
bedoeld voor inwoners die behoren tot de bijzondere groepen.

Subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Subsidieplafond
Doel: Het in schoolvakanties bieden van mogelijkheden tot ontspanning
ontplooiing en ontmoeting van jeugd en jongeren in de leeftijd tot en met 15 jaar

Subsidieplafond

Doel: vrijwilligers in staat stellen met jongeren van 4 t/m 24 jaar activiteiten te organiseren op het gebied 
van ontmoeting, ontspanning en ontplooiing in de vrije tijd van jongeren.

Subsidieplafond

(regeling is per 1 januari 2017 opgeheven. Budget is opgenomen in Subsidieregeling Leefbaarheid 
wijken en dorpen)

Subsidieplafond Trier
Doel: burgers uit Trier kennis te laten maken met 's-Hertogenbosch en v.v.

Subsidieplafond  Leuven
Doel: burgers uit Leuven kennis te laten maken met 's-Hertogenbosch en v.v.

Doel: het stimuleren van jongerenparticipatie voor eenmalige activiteiten dóór en vóór jongeren in de 
gemeente 's-Hertogenbosch, die voor hen én hun omgeving een positieve betekenis hebben.

Doel: Het is de bedoeling dat bewoners met het budget in staat worden gesteld zelf initiatieven te 
ontplooien die de leefbaarheid in hun directe leefomgeving  (sociaal, fysiek en veilig) bevorderen.



SUBSIDIEPLAFONDS 2018 (Herzien)
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2018)

Subsidieregelingen per programma 2016 2016 2018 2018
Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*
€ + 1,4 % (V, T of G)

Subsidieregeling "Goed voor elkaar"
 €         156.640,00 167.220,00€          €        131.769,00 V

STERKE WIJKEN
Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden

84.100,00€            80.149,00€           85.277,00€          n.v.t. 

VEILIGHEID

Subsidieregeling Preventiemaatregelen Veilig Wonen
Deze regeling is opgeheven in 2016

 €                            -   -€                      €                          -   V

Subsidieregeling Keurmerk Veilig Ondernemen
7.500,00€              -€                     -€                     T

CULTUREEL KLIMAAT

Subsidieregeling Amateurkunstbeoefening
Subsidieplafond 243.820,00€          243.816,51€         247.230,00€        G

Subsidieregeling Heemkundekringen
Subsidieplafond 5.760,00€              5.760,00€             6.250,00€            G

Subsidieregeling Incidentele Culturele Activiteiten

243.260,00€          211.378,00€         -€                     V

190.000,00€          150.000,00€         450.000,00€        T
 plus budget- 
overheveling

n.v.t. n.v.t. 212.940,00€        T
 plus budget- 
overheveling

n.v.t. n.v.t. 212.940,00€        T
 plus budget- 

overheveling

Subsidieplafond 120.000,00€          119.000,00€         -€                     T

WONEN EN WERKOMGEVING

25.000,00€            -€                     -€                     V

BEREIKBARE STAD

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveilig heid
118.080,00€          € 69.586,00 88.000,00€           V 

Doel: Initiatieven bevorderen die gericht zijn op integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie. 
De initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van culturele, lichamelijke of geestelijke 
aard. Door deze belemmering kunnen zij op eigen kracht onvoldoende meedoen aan de samenleving.

Subsidieplafond

Geen subsidieplafond. Er is wel een budget.

Doel: wijk- en dorpsraden de mogelijkheid geven de betrokkenheid van burgers bij hun wijk te 
vergroten. Wijk- en dorpsraden zijn namens de wijk/het dorp de gesprekspartner van het college over 
wijk- en dorpsaangelegenheden.

Doel: het stimuleren van innovatieve, verrassende, culturele interventies.

Deze regeling is opgeheven per 1 januari 2017)

Subsidieregeling Cultuurfonds Landelijk Onderscheid end
Subsidieplafond

(Deze regeling is opgeheven in 2016, budget is incl doelstellingen opgenomen in subsidieafspraken met 
koepelstichting))

Doel: professionele en culturele activiteiten subsidiëren die substantieel bijdragen aan de 
programmering en profilering van het kunstencluster Willem II Fabriek.

Doel: Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid

Subsidieregeling Biodiversiteit en Groene Burgerini tiatieven
Subsidieplafond (nieuwe regeling per 3/4 kwartaal 2016)

Doel: met deze regeling wil de gemeente groene burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de 
stad en stadslandbouw in 's-Hertogenbosch stimuleren. M.i.v. 2018 is deze regeling opgegaan in het 
wijk-, buurt- en dorpsbudget.

Subsidieplafond

Subsidieregeling Programmering Kunstencluster Wille m II Fabriek

Subsidieregeling Cultuurfonds Lokaal Effectief
Subsidieplafond
Doel: het verbinden van kunst en bewoners door actief kunst te maken.

Subsidieregeling Pop-up Cultuurfonds

Subsidieplafond

Doel: de beoefening van de heemkunde over de geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch en 
de openbare presentatie hiervan te verbeteren.

Doel: zoveel mogelijk mensen in staat te stellen om actief een vorm van amateurkunst te beoefenen. Dit 

Subsidieplafond

Doelen: het mogelijk maken van  culturele activiteiten die niet op grond van een andere regeling 
gesubsidieerd kunnen worden. Het mogelijk maken van wetenschappelijke historische publicaties die 
nieuwe feiten of samenhangen over de gemeente aan het licht brengen en van belang zijn voor de 
inwoners van de gemeente 's-Hertogenbosch.

Doel: Mensen tegemoet te komen in de kosten die ze maken bij het aanschaffen van inbraakwerende 
maatregelen.

Geen subsidieplafond (periode 01-10-2014 tot 31-12-2015)
Het verbeteren van de veiligheid van bedrijventerreinen en winkelgebieden.

Subsidieplafond

Doel: het versterken van landelijk konderscheidend cultureel aanbod en daarmee het versterken van het 
merk 's-Hertogenbosch.



SUBSIDIEPLAFONDS 2018 (Herzien)
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2018)

Subsidieregelingen per programma 2016 2016 2018 2018
Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*
€ + 1,4 % (V, T of G)

Subsidieplafond 408.666,00€          93.560,00€            €                          -    V 

SPORT EN RECREATIE

Subsidieregeling Sportverenigingen
298.662,00€          303.860,00€        G

MILIEURESPECTERENDE ONTWIKKELINGEN

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten
 €           50.000,00  €          42.370,00  €          50.000,00 V

Subsidieregeling aanleg groene daken
 €           50.000,00  €          29.675,00 50.000,00€           V

Subsidieregeling Innovatiesubsidie Nul-op-de-Meter renovaties koopwoningen

 €         150.000,00  €                       -   
 budget-
overheveling  V 

 
CULTUURHISTORISCHE KWALITEIT

 €         335.700,00  €        358.138,00  €        340.000,00  V 

 €           50.000,00  €                       -   
 Budget-
overheveling  V 

WERK EN INKOMEN

Subsidieregeling Aanval op de laaggeletterdheid
n.v.t. n.v.t. 277.157,70€         G 

Subsidieregeling Betere kansen Wsw'ers op reguliere  arbeidsmarkt
Budget 348.000,00€          520.394,00€         V 

Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kind eren
292.440,00€          301.784,00€         330.245,00€        T

ONDERWIJS

Subsidieregeling Stimulering Onderwijsinnovatie
Subsidieplafond 607.500,00€          607.497,00€         632.500,00€        V

Regeling Scholingslening
Subsidieplafond 62.500,00€            36.033,00€           27.500,00€          V

* Er zijn drie methodieken voor de verdeling van het bedrag, te weten:
V: op volgorde van binnenkomst
T: tendersysteem (kwalitatieve toets)
G: gelijkelijke verdeling na sluitingsdatum op basis van onderlinge vergelijking

Nieuwe regeling (naam van de regeling kan nog wijzigen!)

Doel: innovatiesubsidie voor de eerste 10 NoM renovaties van particuliere woningen.

Doel: Stimuleren dat mensen een opleiding volgen die hun kansen vergroot op een duurzame positie op 
de arbeidsmarkt.

Doel: Het mogelijk maken dat in onze gemeente innovatieve onderwijsconcepten worden ontwikkeld die 
deelnemers beter voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt.

Subsidieplafond

Doel: Bevorderen dat schoolgaande kinderen van ouders met een laag inkomen deelnemen aan de 
maatschappij

(Nieuwe regeling per 1-1-2017)

Subsidieplafond

Doel: Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor 
leegstaande / leegkomende monumenten

Doel: Het doel van deze subsidie is om activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de doelstelling vanuit 
de aanpak van Beter Benutten Vervolg en de Bossche aanpak hierbinnen: Multimodale 
Mobiliteitsaanpak 's-Hertogenbosch. Deze aanpak richt zich op een verbetering van de stedelijke 
bereikbaarheid ter versterking van de eocnomie en heeft ook oog voor de verbetering van de 
leefbaarheid.

Doel:  bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij  inwoners

Subsidieplafond: voor subsidies

Subsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken herbestem ming Monumenten

Subsidieregeling restauraties gemeentelijke monumen ten en beeldbepalende panden 's-
Hertogenbosch

Doel: Wsw'ers zo dicht mogelijk bij of op de reguliere arbeidsmarkt te laten werken. En zo nodig met 
een aangepaste werkplek

Subsidieplafond

(Deze regeling vloeit voort uit de Subsidieverordening restauraties gemeentelijke monumenten en 
beeldbepalende panden 's-Hertogenbosch 2010)

Doel: schoon hemelwater van bestaande particuliere daken afkoppelen via groene daken. Door 
hemelwater af te koppelen stort het riool minder over, waardoor de oppervlaktewaterkwaliteit verbetert. 
Uiteindelijk zijn zo ook een minder groot vuilwaterriool en rioolwaterzuivering nodig, wat efficiency in de 
gehele waterketen betekent. Afkoppelen vormt een onmisbaar onderdeel van doelmatig waterbeheer en 
van de ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in ’s-
Hertogenbosch. Groene daken bieden een grote bijdrage aan zowel het vasthouden van water als de 
verbetering van de biodiversiteit en het leefklimaat in de stad.

Subsidieplafond

Doel: het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband, het 
ondersteunen van vrijwilligersbeleid en het ondersteunen van zwem- en ijssportverenigingen in hun 
accommodatiekosten

 **Rv Armoede en schulden: 
besluitvorming over ophoging bedrag 
volgt 

Doel:  behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe 
omgeving. Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken.

Subsidieplafond

Subsidieregeling Bereikbaarheidsmaatregelen (Beter Benutten Vervolg) 's-Hertogenbosch 2016 - 
2017

Subsidieplafond verenigingssubsidie


