Herziene bijlage Subsidieoverzicht Begroting 2018

Sector Programma

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ

Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat

Bibliotheek informatievoorziening
Kunstzinnige vorming
Beleid Kunst en Cultuur
Podiumkunsten
Beeldende kunsten
Culturele evenementen

Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)
Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)
Een levendig en dynamisch cultureel klimaat
Publiek in aanraking brengen met cultuur.
Publiek in aanraking brengen met cultuur.
Publiek in aanraking brengen met cultuur.

3.378.030
2.171.860
859.820
3.996.710
3.344.700
823.110

BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ
BAZ

Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Cultureel Klimaat
Sport en Recreatie
Sport en Recreatie
Sport en Recreatie

Amateurkunsten
Erfgoed
Volkscultuur
Exploitatiebijdrage Combibad Kwekkelstijn BV
Verenigingssubsidie (jeugdleden en vrijwilligers)
Subsidie gehandicaptensport

310.430
1.091.730
27.730
451.950
299.660
5.430

314.770
854.540
30.120
486.330
303.860
5.510

BAZ

Sport en Recreatie

19.800

20.080

BAZ
BAZ

Sport en Recreatie
Sport en Recreatie

4.940
2.500

5.010
-

BAZ
BAZ

Sport en Recreatie
Sport en Recreatie

90.250
76.210

91.510
57.280

BAZ
BAZ

Sport en Recreatie
Sport en Recreatie

Exploitatiebijdrage geprivatiseerde
kleedaccommodaties
Subsidie handboogvereniging Prins Bernhard
Subsidie administratieve ondersteuning
sportstichtingen
Exploitatiebijdrage World Skate Center
Subsidiebijdragen Meer Bewegen voor Ouderen
(MBVO)
Exploitatiebijdrage Sportiom BV
Subsidie Jeugd Sport Fonds

Cultuur vóór meer mensen, cultuur ván meer mensen en cultuur dóór meer mensen.
Doelstellingen afdelingsjaarplan Cultuur Meemaken (presentatie van kunst)
Meemaken
Openstelling van een openbaar toegankelijk zwembad
Stimuleren van instandhouding en groei jeugdleden en vrijwilligers bij sportverenigingen
Bijdrage voor de instandhouding van de sportieve activiteiten van de vereniging Sport Voor
Gehandicapten
Bijdrage ten behoeve van instandhouding (geprivatiseerde) kleedkamers van derden

719.410
50.000

736.920
30.420

BAZ
BAZ

Veiligheid
Veiligheid

Nazorg ex-gedetineerden
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

115.070
6.000

116.680
6.000

Bijdrage in de huurlasten van de accommodatie van de handboogvereniging
Het faciliteren van beheersstichtingen die sportaccommodaties exploiteren
Bijdrage in de exploitatielasten van de gehuurde skatehal
Mogelijk maken van begeleide beweegactiviteiten voor senioren

Verleende
Geraamde
subsidieverstrekking 2017 subsidieverstrekking 2018

3.472.010
2.239.590
1.039.910
3.997.530
3.218.210
837.940 In dit bedrag zit ook de subsidie 2018
aan Panama Pictures. Panama Pictures
valt in de Bosche Culturele Basis (BCB).
Er worden meerjarige subsidieafspraken
mee gemaakt (periode 2018- 2020).

BAZ

Bestuursorganen en -ondersteuning

Wijkraden

Openstelling van een multifunctionele sportaccommodatie
Bijdrage aan lidmaatschap van de sportvereniging en sportspullen voor kinderen uit gezinnen met
weinig geld
Re-integratie van ex-gedetineerden
Leveren van een bijdrage aan het verhogen van de veiligheid van bedrijventerreinen en
winkelgebieden
Belangenbehartiging van bewoners in de wijk

84.100

85.280

BAZ

Bestuursorganen en -ondersteuning

Viering Koningsdag

Viering Koningsdag

27.260

27.640

BAZ

Bestuursorganen en -ondersteuning

Bevrijdingsfestival

Viering dodenherdenking en Bevrijdingsdag

31.590

32.030

BAZ

Bestuursorganen en -ondersteuning

Nationaal monument kamp Vught

Verstrekken subsidie Nationaal monument kamp Vught (motie begroting 2013)

10.000

10.140

BAZ
BAZ
BAZ
WXL

Ruimte voor bedrijvigheid
Ruimte voor bedrijvigheid
Ruimte voor bedrijvigheid
Werk en inkomen

Bosch Legacy
Citymarketing
VVV 's-Hertogenbosch en de Meijerij
loonkostensubsidie Begeleid Werken SW

175.000
168.800
316.090
520.394

26.400
339.880
330.470
443.800

WXL

Werk en inkomen

125.000

120.000

WXL

Werk en inkomen

2.004.331

2.900.108

WXL

Werk en inkomen

1.645.381

1.666.445

Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
Subsidies aan evenementenorganisatoren die bijdragen aan de doelstellingen van citymarketing
Versterken economische structuur
Het bevorderen van de participatie op de arbeidsmarkt van personen met een SW indicatie, door
het verstrekken van loonkostensubsidie aan werkgevers voor het realiseren van een Begeleid
Werken plaats.
Het ondersteunen van werkgevers bij het in dienst nemen van mensen die op de reguliere markt
niet het minimumloon kunnen verdienen.
loonkostensubsidie werkbeurs/indiensttredingsvergoeding
De WWB'ers met een afstand tot de arbeidsmarkt betere kansen te geven op een baan en daardoor
zelf in het inkomen te kunnen voorzien.
loonkostensubsidie participatiewet
Het wegnemen van belemmeringen om mee te doen die er zijn voor mensen afkomstig uit andere
landen en culturen die de Nederlandse taal nog niet goed spreken
Volwassenen-educatie Risicogroepen

toelichting

Sector Programma

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

WXL
WXL
MO
MO
MO

Werk en inkomen
Werk en inkomen
Veiligheid
Onderwijs
Onderwijs

Subsidie Taalnetwerk
Subsidie Vluchtelingenwerk
Openbare veiligheid
Onderwijshuisvesting
Lokaal Onderwijs kansenbeleid
Brede scholen

MO

Onderwijs

MO

Onderwijs

Verleende
Geraamde
subsidieverstrekking 2017 subsidieverstrekking 2018

Voortijdig schoolverlaten

Het menselijk kapitaal in de regio ’s-Hertogenbosch wordt beter benut en ontwikkeld
Voorkomen sociaal isolement en vergroten zelfredzaamheid
Veilige woon- en leefomgeving
Wij bieden passende gebouwen voor de ontwikkeling van talenten van jongeren.
Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen
We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te ontplooien.
Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

160.000
447.000
392.280
105.690
4.002.480
226.845

Onderwijs arbeidsmarkt

Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen

Gemeentelijk minimabeleid
Schuldhulpverlening
Kinderopvang
Huiselijk geweld
Maatschappelijke opvang

Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.
Iedereen is economisch zelfstandig en kan deelnemen.
Kinderen en jongeren moeten de ruimte krijgen om hun talenten te ontwikkelen
Veilige woon- en leefomgeving
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven
vorm te geven.
Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven
vorm te geven.
Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar

438.210
53.000
871.844
1.225.640
1.605.016

Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod
Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod
Wij dragen bij aan de (financiële) zelfredzaamheid van mensen.
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven
vorm te geven.
We willen dat jongeren nu en in de toekomst maatschappelijk betrokken zijn en in staat zijn
zelfstandig initiatieven te ontplooien.
Een samenleving waarin de jeugd zich geborgen en geaccepteerd weet
Vrijwillige inzet, informele zorg en omgaan met elkaar
Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven
vorm te geven.
We willen dat meer mensen in staat zijn om zelf of met behulp van hun sociaal netwerk hun leven
vorm te geven.
Meedoen
Een passend activiteiten-, diensten- en voorzieningenaanbod

769.330
456.530
468.400
1.021.790

toelichting

131.500
284.328
482.775 Zie Emancipatiebeleid
109.543
4.189.014
233.074

1.700.848

1.662.916

755.060

1.077.271

Herrrangschikking subsidie naar inkoop

MO
MO
MO
MO
MO

Onderwijs
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Onderwijs
Veiligheid

MO
MO

Gezonde stad
Gezonde stad

MO

Gezonde stad

MO
MO
MO
MO

Sterke wijken
Gezonde stad
Sterke wijken
Wonen en werkomgeving

MO

Sterke wijken

MO
MO
MO
MO

Gezonde stad
Gezonde stad
Sterke wijken
Gezonde stad

MO

Gezonde stad

MO
MO

Gezonde stad
Gezonde stad

MO

Sterke wijken

MO
MO
MO
MO
MO

Voorzieningen mensen met beperkingen
Gezonde stad
Eerstelijnsloket
Transformatieopgaven Jeugdwet en WMO
Collectief en preventief aanbod jeugd
Gezonde stad
Gezondheidsbeleid
Gezonde stad
Openbare geestelijke gezondheidszorg
Gezonde stad

SO

Sport en recreatie

SO

Sport en recreatie

SO

Cultuurhistorische kwaliteit

SO

Wonen en werkomgeving

SO

Wonen en werkomgeving

Verslavingszorg
Sociaal cultureel werk
Accommodatiebeleid
Sociale activering
Vrijwilligerswerk
Sociale programma's
Mantelzorg
Jongerenactiviteiten
Risicojongeren
Algemene voorzieningen op wijkniveau
Maatschappelijk werk
Ouderenbeleid
Maatschappelijke opvang
Algemene voorzieningen WMO en jeugd
Emancipatiebeleid

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.

Verschuiving type hulp en ondersteuning
Opgroeien en Opvoeden
Gezond Leven
Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam.
De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten voor de voorlichting en educatie van de
Brabantse
bevolking met als doel het in stand houden van natuur en landschap
Stichting Noord-Brabants Landschap
De subsidie dient ter ondersteuning van de activiteiten op het gebied van educatie, beheer en
ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente 's-Hertogenbosch
Stichting Landschapsbelang Maasdonk
Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor
leegstaande/leegkomende monumenten
Haalbaarheidsonderzoeken Herbestemming Monumenten(Onderzoek)
De streekrekening is bedoeld om bijzondere en innovatieve projecten te kunnen financieren (bijv
restauratie molens, organiseren prijsvraag en organisatie van het jaarlijkse Streekfestival). De
projecten dienen gelegen te zijn in het Nationaal Landschap Het Groene Woud
Groene Woud
Met deze regeling wil de gemeente groene burgerinitiatieven op het gebied van biodiversiteit in de
stad en stadslandbouw in ’s-Hertogenbosch stimuleren.
Subsidieregeling Biodiversiteit en Groene Burgerinitiatieven

847.150
1.363.640
1.486.290

Mutaties Onderwijsinnovatie/Agrifood
Capital Werkt

469.579
53.000
752.867 Verlaging rijksuitkering (circulaire)
1.266.590
1.752.692
Hogere rijksuitkering
736.013 Dekking Boschwijzer € 163.200
1.150.810
A.g.v. ombuigingen
1.583.646 Toevoeging nieuw beleid Ruimten om
niet € 80.000
789.689
475.648
476.869
1.062.078

2.364.380

2.453.385

1.054.300
227.940
4.835.920
718.520

1.092.705
936.768 Toevoeging WMT
4.215.503 A.g.v. ombuigingen
750.615

41.040
10.640
201.110
1.018.180
440.160
1.676.760
411.050
1.656.060
2.560
-

41.615
11.124
110.353 overheveling naar Openbare veiligheid:
radiacalisering € 95.000
1.211.859 Verhoging agv verhoogde asielstroom €
160.000
207.837 Verlaging rijksuitkering (circulaire)
1.723.401
414.010
1.659.001
2.060
1.800

50.000

-

7.500

-

25.000

-

Sector Programma

SO
SO
SO
SO
SO

SO
SO
SO
SO
SO
SB

Subsidieregeling of gesubsidieerde instelling

Doelstelling

Stimuleringsbijdrage voor natuur- en milieu-educatie voor basisscholen
bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over
architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst
Wonen en werkomgeving
Bai gemeentelijke bijdrage
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
Cultuurhistorische kwaliteit
Subsidieverordening Monumenten
Het bevorderen van verkeerseducatie en verkeersveiligheid
Bereikbare stad
Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid
Subsidieregeling Bossche duurzaamheidsDoel: bevorderen initiatieven gericht op het stimuleren van een duurzaam milieugedrag bij
activiteiten
inwoners
Milieurespecterende ontwikkelingen
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.
Milieurespecterende ontwikkelingen Subsidieregeling aanleg groene daken
Bijdrage ontwikkeling huis van de Logistiek
Noordoost
Brabant
Bijdrage
voor de uitvoering van de meerjarenaanpak Huis van de Logistiek Noordoost-Brabant
Ruimte voor bedrijvigheid
Subsidie om het gebied rondom de Onderwijsboulevard verder te ontwikkelen tot een Agrifood
Agrifood Campus
Campus
Ruimte voor bedrijvigheid
Bijdrage aan het Bossche Energieconvenant voor bundeling expertise en ervaring om projecten op
het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking in 's-Hertogenbosch te realiseren
Milieurespecterende ontwikkelingen Bossche Energieconvenant 2016-2020
Onderhoud Sint Jan
Bijdrage in onderhoud Sint Jan
Cultuurhistorische kwaliteit
Exploitatiebijdragen dierenverblijven
Bijdrage voor onderhoudskosten van dierenverblijven
Wonen en werkomgeving
Milieurespecterende ontwikkelingen Het Groene Pad

Verleende
Geraamde
subsidieverstrekking 2017 subsidieverstrekking 2018
35.000

35.000

50.880

51.590

301.200
118.080

340.000
88.000

50.000

50.000

-

50.000

29.250

25.080

120.000

-

25.000
155.000
33.000

155.000
41.100

57.008.859

58.254.121

toelichting

