
Overzicht subsidies 2012. 

Middelen(subsidies) 
In 2012 heeft de raad totaal zo’n 8 miljoen euro aan subsidies beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt aan 
zo’n 155 verschillende verenigingen en instellingen (of onderdelen daarvan) verstrekt.  

Om een beeld van de subsidietoekenning te geven in relatie tot het totaal aan subsidies,  hebben we in 
onderstaand overzicht de top-12 van de grootste subsidieontvangers (+ € 100.000) in beeld gebracht. De 
gemeenschappelijke regelingen (GR’s) zijn eigenlijk geen subsidies en hebben een andere grondslag. We 
hebben er voor gekozen deze wel in onderstaand subsidieoverzicht op nemen, zodat er een volledig beeld 
wordt gegeven over de diensten die we bij derden inkopen.    

Subsidieoverzicht top-12 in relatie tot de totale subsidieverstrekking in 2012  
Nr. Naam Bedrag in € Beleidsregel Beleidsterrein 
1 Kranenburgh 500.000 Museum Cultuur 
2 Blinkerd, Oorsprong, 

Binnenhof, T&O, De 
Schulp, Hanswijk 

640.000 Beheer en exploitatie accommodaties Wmo 

3 Kennemerwaard 798.000 Bibliotheek Cultuur 
4 De Wering 267.000 Maatschappelijk en schoolmaatschappelijk werk Wmo 
5 SWB (sociale interventies) 572.000 Welzijnswerk (jongeren- en ouderenwerk) Wmo 
6 Combinatiefunctie 195.000 Sport Cultuur 
7 Kinderopvang 232.000 Onderwijs Jeugd 
Totaal lokaal 3.204.000  
8 Regionale Milieudienst 109.000 Milieu Beheer 
9 Regionaal archief 115.000 Bedrijfsvoering Middelen 
10 GGD 519.000 Basisgezondheidszorg Wmo 
 GGD 415.000 Jeugdgezondheidszorg plus maatwerk Wmo 
11 WNK 1.850.000 Participatiewet Wmo 
12 Veiligheidsregio 350.000 Veiligheid Openbaar 

Bestuur 
Totaal regionaal (GR’s) 3.358.000  

Totaal subsidiebedrag: € 7.979.684 
Totaal top-12:   € 6.441.000  /  aandeel 82 % 

Totaal kleine subsidies:   € 1.417.684  /   aandeel 18% 

Toelichting subsidieoverzicht 
- de top-12 krijgt rond de 80% van de toegekende subsidies in 2012. Een kanttekening die bij dit overzicht 

moet worden geplaatst is dat ook de gemeentelijke bijdragen in het kader van gemeenschappelijke 
regelingen daarin zijn meegenomen; 
 

- Gaan we uit van alleen de lokale subsidies, dan ontstaat het volgende beeld: 
Lokaal Top 7  3.204.000            (69 %) 
Kleine subsidies 1.417.684   (31 %) 
Totaal lokaal   4.621.168 (100 %) 
 
Vandaar het pleidooi om na te gaan of wat er nu onder de  ‘Totaal kleine subsidies ‘ staat,  subsidies zijn 
die meer kaderstelling en verantwoording  behoeven, die over te hevelen naar de Top 7, zodat er een Top 
7+ ontstaat.  Dan blijft  er een groep daadwerkelijke  kleine subsidies over met sterk vereenvoudigde 
regels.   
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