MOGELIJK FORMAT SUBSIDIEPLAN.

In de Voorjaarsnota 211 is een overzicht opgenomen van subsidies, in relatie met de prestatievelden van de Wmo..
Dit format, deze manier van rapporteren, kan de basis zijn van het voorgestelde subsidieplan.
De kolommen zouden moeten worden uitgebreid met de voortgang effecten beleid en financiën, de dwarsverbanden zijn reeds gelegd.
Algemene subsidiecriteria en Lokaal Sociaal beleid kan als paraplu gebruikt worden.

Prestatieveld 1: Bevorderen sociale samenhang en leefbaarheid

Kwalitatieve
doelstelling

Productsoort

Doelgroep

Uitvoerende partij

Meetbare doelstelling/ prestaties 2011

Het bieden van een
aantrekkelijk,
doelgroepgericht
activiteitenprogram
ma.

Kinderactiviteiten

Jeugd van 4 tot
12 jaar

Stichting Welzijn Bergen

In elke kern een wekelijks aanbod (vnl. okt-mei) van kinderactiviteiten: 50
activiteiten door vrijwilligers en stagiaires. Verwacht aantal deelnemers: 1.700

Totale
uitgaven
€ 19.655

Kostenberekening (op basis van kostprijs per medewerkers-uur:)
245 uur mbo professionals à € 67,98
Tieneractiviteiten

Jongeren van 12
tot 16 jaar

Stichting Welzijn Bergen

In elke kern een wekelijks aanbod (vnl. okt-mei) van tieneractiviteiten: 236
activiteiten door vrijwilligers. Verwacht aantal deelnemers: 9.000
Inlopen:960 met 18.000 bezoekers
Kostenberekening:
398 uur hbo professional à € 72,25
695 uur mbo professional à € 67,98
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€ 82.001

Kwalitatieve
doelstelling

Productsoort

Doelgroep

Uitvoerende partij

Meetbare doelstelling/ prestaties 2011

Vakantiespelen
Bergen

Jeugd en
jongeren van 4
tot 16 jaar

Stichting Welzijn Bergen

Een activiteitenaanbod in de voorjaars- en najaarsvakantie verspreid over de
kernen Bergen, Egmond en Schoorl, met een bereik van 750 kinderen /
jongeren. Dagelijkse activiteiten in de zomervakantie, waarmee 800
kinderen/jongeren worden bereikt.

Totale
uitgaven
€ 33.272

Kostenberekening op basis van uren agogische professionals (419 uur x
€ 72,25)+ activiteitenbudget van € 3.000).
Kinderactiviteiten

Kinderen

Stg. Evenementen
commissie

Het organiseren van het jaarlijks timmerdorp in Egmond Binnen gedurende de
zomervakantie van 25 juli t/m 29 juli 2011.

Videojournaal

Ouderen in
diverse
onmoetingsruimten

Stichting Welzijn Bergen

6 journaals x 3 locaties = 18 uitzendingen over de ontwikkelingen in Schoorl
en omstreken die verspreid worden in de maanden januari, maart, mei,
augustus, oktober en december.

€ 3.370.

€ 722

Kostenberekening: uren agogische professionals: 10 x € 72,25
Ontwikkeling
activiteitenbureau
Schoorl

Alle inwoners
van Schoorl

Stichting Welzijn Bergen
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Cursusprogramma 2011-2012 in De Oorsprong door een team van vrijwilligers
dat, onder begeleiding, verantwoordelijk is voor de voorbereiding en
uitvoering.
Kostenberekening: uren agogische professionals: 120 x € 72,25

€ 8.670

Kwalitatieve
doelstelling

Productsoort

Doelgroep

Uitvoerende partij

Meetbare doelstelling/ prestaties 2011

Het bieden van
laagdrempelige
ontmoetingsplaatsen en
plaatsen voor
ondersteuning.

Openstelling en
beheer
jongerencentra,
Wijksteunpunten en
overige welzijnsaccommodaties

Alle inwoners

Stichting Welzijn Bergen

Aantal uren openstelling per jaar in totaal: 13.410 uren

Totale
uitgaven
€ 398.402,75

Jongerencentra:
- Frats, 1.020 uur
- De Wal: 1.140 uur
- Joeb: 1.320 uur
- Hanswijk: 1.040 uur
Wijksteunpunten
- De Sanderij: 2.160 uur
- Binnenhof: 2.160 uur
- Hanswijk: 1.000 uur
- De Oorsprong: 3.570 uur
- Kelder Hanswijk: 1.040 uur
Kostenberekening op basis van uren beheerders: 6959 x € 57,25

In stand houden van
dorps,-buurthuizen

In standhouden
bibliotheekvoorzieningen;

Beheer en
exploitatie welzijnsaccommodaties

Educatieve
voorziening

Verenigingen,
instellingen

Alle inwoners

St. Dorpscentrum Schoorl
(Blinkerd);
St. Dorpshuis EgmondBinnen (De Schulp);
St. Dorpshuis Egmond a/d
Hoef (Hanswijk);
St. Ontmoetingscentrum
T en O

Aantal verenigingen/instellingen dat gebruik maakt van het dorpshuis:
De Blinkerd: 22
De Schulp: 20
Hanswijk: 20
TenO: 17

Stichting openbare
bibliotheken Bergen

Het bieden van uitleenfaciliteit per dorp en leestafels
In het kader van BCF worden afspraken gemaakt voor 2011. (Aantal ledenleners 2009: 8.620; bezoekers digitaal en fysiek: 197.119)

Aantal uren openstelling per jaar:
Blinkerd: sporthal: 3.500 uur, dorpshuis: 2.500 uur
De Schulp: sportzaal: 3.500 uur, dorpshuis: 2.500 uur
Hanswijk: sportzaal: 3.500 uur, dorpshuis: 3.500 uur
Ten O: 2.000 uur

Kostenberekening: wordt nog uitgewerkt i.v.m. fusie
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€ 67.000
€ 67.000
€ 70.000
€ 56.000

€ 790.964

Prestatieveld 2: Preventieve ondersteuning jeugd en hun ouders
Kwalitatieve
doelstelling

Productsoort

Doelgroep

Uitvoerende partij

Meetbare doelstelling/prestaties 2011

Tijdige signaleren
van problemen en
passend aanbod
doen

Ambulant jongerenwerk

(Hang)jongeren

Stichting Welzijn Bergen

Twee keer per week een bezoek aan alle bekende hangplekken door
een jongerenwerker in de periode april t/m september; inventarisatie
jongeren, signaleren problemen en aanbod aanbieden. 120
contacten met jongeren op straat. Binnen 48 uur na melding van
overlast een eerste contact leggen.

Totale
uitgaven
€ 78946

Kostenberekening: 1.065 uren agogische professional à € 72,25 plus
activiteitenbudget van € 2.000

Het stimuleren van
de ontwikkeling van
jeugd en jongeren
tot sociaalvaardige,
weerbare en
gezonde
volwassenen.

Sportbuurtwerk

Jongeren,
tieners

Stichting Welzijn Bergen

30 sportactiviteiten, verspreid over de gemeente, op plaatsen waar
jongeren vaak uit zichzelf samenkomen. Streefbereik: 400 jongeren.
Daarnaast 1 groot centraal evenement

€ 35.193

Kostenberekening:
116 uur agogische professional à € 72,25
365 uur mbo professional à € 67,98
Jeugd Sport Paspoort

Jeugd van 8 tot
12 jaar

Stichting Welzijn Bergen

3 x per jaar een vierdaags activiteitenblok in elke kern (3). Per kern
keuze uit minimaal 2 activiteiten. Deelnemers: 120-360. Aan het eind
van het kalenderjaar een slotdag voor alle deelnemers met 5
activiteiten; + 110 deelnemers.
Samenwerking met lokale sportverenigingen en basisscholen.
Buitenschools kennismakingsaanbod. Minimaal 120 deelnemers.

€ 32.320

Kostenberekening:
30 uur agogische professionals à € 72,25
370 uur mbo professionals à € 67,98
Tijdig signaleren
van problemen bij
opvoeden en
opgroeien,
advies,
doorgeleiding naar

Integrale
jeugdgezondheidszorg consultatiebureaus

Kinderen van 0 4 jaar

Centrum voor jeugd en
Gezin (CJG) –partner GGD
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Twee consultatiebureaus in resp. Bergen (tevens tijdelijk bureau voor
Schoorl/Groet en in Egmond). Wekelijks per bureau een dagdeel
afspraakspreekuren, plus een dagdeel per maand, plus wekelijks een
inloopspreekuur. De bureaus zijn gericht op screening, lichamelijke
ontwikkeling en groei, enting, signalering, advisering en verwijzing.

Regulier
budget GGD

Kwalitatieve
doelstelling

Productsoort

Doelgroep

Uitvoerende partij

Meetbare doelstelling/prestaties 2011

passende
ondersteuning

Integrale
jeugdgezondheidszorg schoolarts

Kinderen 4-19
jaar

Centrum voor jeugd en
gezin (CJG)- partner GGD

Gezondheidsscreenings voor schoolgaande jeugd door de schoolarts

Integrale
jeugdgezondheidszorg opvoedspreekuren

Kinderen 0 -19

Centrum voor jeugd en
gezin – partner GGD

Wekelijks een spreekuur op drie verschillende locaties.
Laagdrempelige voorziening, waarin aan ouders/opvoeders
informatie, steun, advies en begeleiding geboden wordt bij vragen en
spanningen rondom de opvoeding. Binnen het spreekuur wordt
gewerkt met Positief Opvoeden.

Cliënt besprekingen

Kinderen 4-12
en 12-19 jaar

Netwerkpartners cjg n.l.
onderwijs, zorg- en
hulpverleningsinstanties….

Totale
uitgaven

Maatwerk voor gezinnen die niet uit zich zelf ondersteuning vragen of
willen
4 x per jaar netwerkbijeenkomsten door 2 buurtnetwerken
(4-12 jarigen)
Meerdere malen per jaar bijeenkomsten door ZAT teams
(12-19 jarigen)

Bewustwording en
kennisoverdracht
over opvoeden

Cursussen en
informatiebijeenkomsten

Ouders van
kinderen 0 -19

Centrum voor jeugd en
gezin (CJG)- partner GGD

De GGD biedt binnen de regio lezingen en cursussen aan vanuit de
methodiek Positief Opvoeden. In 2011 zullen er in Bergen 3
cursussen aangeboden worden.

Ondersteuning van
jongeren met
problemen

Schoolmaatschappelijk werk

Kinderen 12-19
jaar en hun
ouders

Stichting De Wering
netwerkpartner cjg

Schoolmaatschappelijk werk wordt ingeschakeld via het
Consultatiepunt Jeugdzorg, wanneer (meestal) PO scholen daar een
beroep op deden.

Het overzicht gaat verder tot en met prestatieveld 7.
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€27.692

