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Inleiding
De aanleiding van dit subsidieoverzicht is de toezegging van het college, tijdens de 
Begrotingsraad in het najaar van 2019, om in het kader van de evaluatie van het 
subsidiebeleid, de raad een subsidieoverzicht toe te sturen. Het doel van dit overzicht is het 
gemeentebestuur inzicht te geven in de verstrekte subsidies voor 2021 inclusief een 
toelichting per aanvrager voor de programma’s1:
 Een sociale en vitale gemeente;
 Een aantrekkelijke gemeente;

Op grond van de Algemene subsidieverordening Bergen 2016 (ASV 2016) dienen 
organisaties die jaarlijks subsidie willen hun aanvraag vóór 1 september, voorafgaand aan 
het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, in te dienen. Sinds de ambtelijke 
fusie op 1 januari 2017 is het nemen van subsidiebesluiten gemandateerd aan het 
Subsidieloket van de BUCH-werkorganisatie. Alle besluiten op jaarlijkse aanvragen die door 
het Subsidieloket zijn behandeld, zijn, overeenkomstig de ASV 2016, vóór 31 december 
genomen. Alle aanvragers zijn schriftelijk over dit besluit geïnformeerd. 

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 gaan wij in op het beleidsinstrument subsidie. Vervolgens geven wij in 
hoofdstuk 2 een korte schets van de inhoudelijke kaders voor de subsidieverlening 2021. 
Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de financiële kaders van de subsidieverlening 2021. In hoofdstuk 
4 treft u van het programma Een sociale en vitale gemeente een specificatie aan van de 
verleende subsidies 2021 voor de programmaonderdelen Samenleven, Kerngericht en 
ondersteunend en Een veilige gemeente. In hoofdstuk 5 treft u een specificatie aan van de 
verleende subsidies 2021 van het programma Een aantrekkelijke gemeente voor de 
programmaonderdelen Cultuur, recreatie en toerisme en Verkeersmaatregelen.

1 Verstrekte subsidies vallend onder Ruimtelijke ontwikkeling voor de beleidsterreinen Monumenten, 
Economische Zaken en Duurzaamheid zijn niet in dit subsidieoverzicht opgenomen.
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1. Subsidie, een beleidsinstrument
Subsidie is een middel, een beleidsinstrument. De gemeente kan, naast subsidie, ook 
andere beleidsinstrumenten inzetten om gemeentelijke doelen/effecten te bereiken. 
Gemeenten hebben grofweg vier instrumenten tot hun beschikking:
1. Informatieoverdracht en overreding (regiefunctie: zoals het organiseren van 

rondetafelgesprekken);
2. Financiële prikkel (subsidie, premie of heffing);
3. Inkopen (uitbesteden) of Zelf doen (een overheidsvoorziening bijv. sociaal team);
4. Regelgeving met sancties (bijvoorbeeld boete voor fout parkeren).

Wanneer precies sprake is van subsidie wordt omschreven in artikel 4:21, eerste lid van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Voldoet een geldverstrekking aan de daar genoemde 
voorwaarden, dan is het een subsidie. Het gaat om de volgende voorwaarden:
a. Het betreft een aanspraak op financiële middelen2;
b. Die door een bestuursorgaan worden verstrekt;
c. Met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager;
d. Anders dan als betaling voor het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

In de praktijk kan het voorkomen dat andere termen worden gebruikt, zoals bijdrage, 
uitkering of vergoeding. Voor de wetgever is de gekozen benaming niet van belang. De Awb 
is van toepassing als aan bovenstaande vier voorwaarden is voldaan.

Om te bepalen of de inzet van het beleidsinstrument subsidie heeft geleid tot het realiseren 
van de door uw raad gestelde doelen is een cyclisch proces dat er schematisch als volgt 
uitziet:

In hoofdstuk 2 worden daarom eerst de inhoudelijke kaders geschetst waarvoor subsidie kan 
worden aangevraagd. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de inzet van het 
beleidsinstrument ‘subsidie’ gebaseerd op deze inhoudelijke kaders. 

Voor de goede orde merken wij op dat de inzet van andere beleidsinstrumenten3 voor het 
realiseren van dit beleid niet in dit overzicht is opgenomen. 

2 Indirecte subsidies vallen daarom niet onder het subsidiebegrip, omdat er geen sprake is van een aanspraak op 
financiële middelen. Leningen en garanties vallen wel onder het subsidiebegrip.
3 Zoals inkoop van bijv. Jeugdhulp, buurtsportcoach in het kader van rijksregeling De Brede regeling 
combinatiefuncties of de (extra) inzet van het sociale team.
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2.      Inhoudelijke kaders 2021
2.1. Integraal Beleidskader Sociaal domein BUCH
De inhoudelijke kaders voor het verstrekken van de subsidies voor het programma Een 
sociale en vitale gemeente (zie hoofdstuk 4) staan in het door de raad in 2016 vastgestelde 
Integraal Beleidskader Sociaal domein BUCH. De raad heeft de volgende missie en visie 
vastgesteld:

“We zetten in op een samenleving waarin het welzijn van onze inwoners centraal staat en 
waarin inwoners zich bij elkaar betrokken voelen. Daar waar nodig faciliteert de gemeente 
dat inwoners ondersteuning vinden/krijgen, zodat zij zoveel mogelijk zelfredzaam worden of 
blijven en eigen regie kunnen voeren over hun leven. Onze visie op het sociaal domein 
bestaat uit vijf uitgangspunten*. Deze uitgangspunten vormen de basis voor al ons handelen 
en al het beleid dat wij de komende jaren ontwikkelen binnen het sociaal domein.“

De vijf uitgangspunten zijn:
1 Zelfredzaamheid en 

eigen regie
Daar waar onze inwoners kwetsbaar zijn, bieden wij ondersteuning om 
de zelfredzaamheid te vergroten. Wij ondersteunen inwoners, ook 
degenen die niet zelfstandig zijn, bij het vinden van een passende 
oplossing, samen met hun sociale omgeving. Doel is dat onze inwoners 
zoveel mogelijk eigen regie hebben, zelf bijdragen naar eigen kunnen 
en indien mogelijk een tegenprestatie leveren. 

2 Preventie en 
vroegsignalering

Wij hechten veel belang aan preventie en vroegsignalering en we 
investeren in een breed preventief aanbod. Ons doel is te voorkomen 
dat vragen uitgroeien tot problemen en dat kleine problemen escaleren. 
Dit bereiken wij onder meer door:
-  in te zetten op de aanwezigheid van laagdrempelige vrij toegankelijke 
voorzieningen;
goede samenwerking met organisaties die dichtbij onze inwoners staan 
doordat zij hen vertegenwoordigen of ondersteunen;
- het versterken van netwerken tussen organisaties, professionals, 
vrijwilligers en inwoners, om zo te bereiken dat inwoners makkelijker 
een beroep kunnen doen op informele zorg en ondersteuning; het 
stimuleren en ondersteunen van vrijwilligers en hun organisaties.

3 Integraal werken en 
maatwerk

We zorgen voor verbinding tussen de domeinen zorg, werk, inkomen, 
welzijn, onderwijs, jeugd en economische zaken om integrale 
ondersteuning te bieden waar nodig. Bij enkelvoudige vragen bieden 
we eenvoudige oplossingen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben 
bieden we maatwerk. Naast ‘rechtmatigheid’ spelen ‘effectiviteit’ en 
‘eigen kracht’ mee in de afweging om tot dit maatwerk te komen.

4 Ruimte aan 
maatschappelijke 
initiatieven

Maatschappelijke initiatieven en ideeën uit de samenleving bieden wij 
de ruimte om tot ontplooiing te komen. We werken niet belemmerend, 
maar faciliterend. We denken mee en sluiten aan op wat de 
samenleving van ons vraagt.

5 Experimenteren Om de transformatie vorm te geven bieden we ruimte aan 
experimenten. We vinden het belangrijk om samen met betrokkenen uit 
te proberen wat wel en wat niet goed werkt in de praktijk. Daarbij kijken 
we ook wat elders al gebeurt en goed werkt. Op basis van de 
ervaringen met de experimenten werken wij toe naar goede 
oplossingen.
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2.2. Beleidsnota kunst en cultuur 2016-2019 ‘Kunst en in het Hart’
De inhoudelijke kaders voor het verstrekken van de subsidies voor het programma voor het 
programma Een aantrekkelijke gemeente zijn vastgelegd in de door de raad vastgestelde 
Beleidsnota kunst en cultuur 2016-2019 Kunst in het Hart.4 De raad heeft drie speerpunten 
vastgesteld. Hieronder treft u deze drie speerpunten aan met een toelichting.

Speerpunt Toelichting
1 Stimuleren van 

creativiteit en 
innovatie 

 Cultuureducatie: Ruimte voor nieuwe initiatieven in middelbaar 
cultuuronderwijs. 

 Ateliers & broedplaatsen: Tijdelijke leegstaande gebouwen zijn via 
antikraak aangeboden aan kunstenaars (D’Oosterkim, 
BrandweerKazerne & Kantine BSV). 

 Nieuw aanbod: Extra incidentele subsidies aan nieuwe initiatieven. 
2 Zorgen voor 

toegang tot kunst 
en cultuur 

 Bestaand aanbod: betere promotie met cultuuragenda. 
 Amateurkunst: voortzetting amateurregelingen in evenwicht met de 

kernen. 
 Kunst in de openbare ruimte en bewegwijzering: voortzetting huidig 

beleid - nieuwe verwijsbordjes geplaatst. 
 Vrijwilligerswerk: mogelijkheden om aansluiten als vrijwilliger is beter 

onder de aandacht gebracht 
 Een lage drempel: financiële ondersteuning vanuit jeugdfonds sport 

en cultuur aan inwoners met minimale inkomens. 
 Rol van de bibliotheek: Nieuwe (maatschappelijke) kaders 

vastgesteld door uw raad in 2017
3 (Regionale) 

samenwerking en 
promotie

 Nieuw aanbod in de regio: gezamenlijke financiering van 
gezamenlijke projecten. 

 Profilering van Bergen als kunst en cultuurgemeente: vooral via het 
toeristisch beleid & de samenwerking in Noord-Holland Noord rond 
de destinatiemarketing Holland Boven Amsterdam. 

 Samenbrengen: oprichting en aanjagen Cultureel Bergens Platform 
(13 instellingen uit de drie kernen). 

a. Het culturele aanbod draagt bij aan de Culturele Kringloop: een 
grotere beweging dan de activiteit zelf. De Culturele Kringloop is 
een aaneenschakeling van:
- Leren (cultuureducatie, amateurkunst).
- Produceren (amateurkunst, professionele kunst).
- Presenteren  (podiumkunsten,  musea,  festivals,  galeries, 

openbare ruimte).
- Inspireren (draagvlakvorming).

b. Het  voldoet  aan  minstens  één  van  de  beleidsmatige  drie 
speerpunten uit de cultuurnota, te weten:
- Stimuleren van creativiteit en innovatie.
- Toegankelijk maken van kunst en cultuur.
- Regionale samenwerking en promotie.

c. De  positie  en/of  functie  van  de  culturele  activiteit  is  van 
meerwaarde binnen het totale palet van het culturele aanbod in 
de gemeente Bergen door de uniciteit en kwaliteit ervan en/of de 
bediening van een bepaalde specifieke doelgroep

d. Er is aandacht voor mogelijke vormen van samenwerking en/of 
het leggen van dwarsverbanden met andere organisaties binnen 

4 De raad wordt in zijn vergadering van 8 april 2021 een nieuwe cultuurnota aangeboden. De subsidies voor 
2021 zijn verleend op basis van de nota Kunst in het Hart.
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Speerpunt Toelichting
en- indien mogelijk- buiten de Cultuursector (bijvoorbeeld 
onderwijs, sociaal domein, economische zaken)

e. Het culturele aanbod wordt door meerdere financieringsbronnen 
(waaronder eigen inkomsten) ondersteund.

f. Bij afweging en verdeling is er aandacht voor spreiding over 
verschillende kernen.

3. Financiële kaders 2021
In totaal is voor 2021 € 3.724.200 aan subsidie aangevraagd en is € 3..536.098 aan 
subsidies verleend. Hiervan is € 161.131 geweigerd en over € 26.971 van de gevraagde 
subsidie moet nog een besluit worden genomen. 

In onderstaande tabel treft u per programma en -onderdeel een uitsplitsing aan van de 
gevraagde, de verleende en de geweigerde subsidie/nog te besluiten 2021.

Programmanaam
Verleende 
subsidie 2020

Gevraagde 
subsidie 2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie/nog te 
besluiten 2021

Een sociale en vitale gemeente

a. SamenLeven 2.082.045€     2.913.216€      2.776.588€      136.628€           

b. Kerngericht en ondersteunend 9.798€           11.000€           10.378€          622€                 

c. Een veilige gemeente 4.795€           8.930€             4.775€            4.155€               

Totaal programma Een sociale en vitale gemeente 2.096.638€     2.933.146€      2.791.741€      141.405€           

Een aantrekkelijke gemeente
a. Cultuur, recreatie en toerisme 780.107€        783.054€         736.357€        46.697€             

b. Een bereikbare gemeente 8.000€           8.000€             8.000€            -€                      

Totaal programma Een aantrekkelijke gemeente 788.107€        791.054€         744.357€        46.697€             

Totalen 2021 2.884.745€     3.724.200€      3.536.098€      188.102€           

Over de indexering van de subsidies neemt het college ieder jaar een separaat besluit. Voor 
2021 zijn de jaarlijkse subsidies van Stichting Welzijn Bergen, Bibliotheek Kennemerwaard, 
Mantelzorgcentrum en MEE & de Wering geïndexeerd. De hoogte van de indexering is per 
organisatie verschillend. Er is rekening gehouden met de verschillende cao-ontwikkelingen van 
de verschillende sectoren. Voor de overige subsidies is de nullijn gehanteerd.
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4. Programma Een sociale en vitale gemeente
In dit hoofdstuk treft u voor het programma Een sociale en vitale gemeente voor de 
programmaonderdelen Samenleven, Kerngericht en ondersteunend en Een veilige 
gemeente een nadere toelichting op de gevraagde, verleende en geweigerde subsidie aan.

4.1. Onderdeel Samenleven 
Binnen het programmaonderdeel Samenleven wordt subsidie verstrekt voor het realiseren 
van beleidsdoelstellingen op de volgende beleidsterreinen:
1. Onderwijsachterstanden
2. Leerlingenvervoer
3. Peuterspeelzalen
4. Sportbeleid en –activering
5. Openbare Bibliotheek
6. Maatschappelijk werk
7. Sociaal culturele organisaties
8. Jeugd- en jongerenwerk
9. Eerstelijnsloket Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd
10. Algemene voorziening Wmo
11. Maatwerkvoorziening Wmo-begeleiding
12. Algemene gezondheidszorg
13. Preventief Jeugdbeleid

Onderstaand treft u per beleidsterrein aan welke organisaties subsidie hebben aangevraagd, 
hoeveel subsidie er is verleend en hoeveel van hun aanvraag is geweigerd. Per aanvrager 
wordt een korte toelichting gegeven.

Onderwijsachterstanden (OAB)
Voor het beleidsterrein OAB kunnen scholen subsidie aanvragen op basis van de 
Beleidsregel subsidiëring Onderwijsachterstanden 2013 – onderwijsprojecten. Het doel van 
deze beleidsregel is het subsidiëren van onderwijsprojecten met betrekking tot 
onderwijsachterstanden. Voor subsidie komen onderwijsprojecten binnen het primair 
onderwijs (basisschool) voor subsidie in aanmerking als:
1. De activiteiten gericht zijn op minimaal één van de volgende onderwerpen:

 het versterken van de sociale competentie van de leerlingen
 beheersing van de Nederlandse taal

2. De aanschaf van het lesmateriaal is gericht op het voorkomen en/of verhelpen van 
onderwijsachterstanden op het gebied van taalontwikkeling en/of sociaal emotionele 
ontwikkeling.

Onderwijsprojecten binnen het voortgezet onderwijs komen voor subsidie in aanmerking als:
1. Het project is gericht op sociale competentie van leerlingen en/of
2. Het gaat om het laten uitvoeren van een les programma of training gericht op het 

voorkomen en/of verhelpen van risicogedrag op het gebeid van sociaal-emotionele 
ontwikkeling (pestgedrag, weerbaarheid, intimidatie, onderlinge interactie).
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Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager (OAB)^
Verleende 
subsidie 2020

Gevraagde 
subsidie 2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 2021

Stichting Alkmaarse Katholieke 
Scholen (SAKS) 

€ 5.339 € 9.439 € 6.365 € 3.074

Stichting Interkerkelijke 
Stichting Basisonderwijs (ISOB)

€ 29.088 € 27.220 € 15.844 € 11.376

Stichting Tabijn € 14.464 € 16.105 € 13.978 € 2.127

Stichting Openbaar Voortgezet 
Onderwijs (SOVON)

- € 7.000 € 7.000 € -

Totaal € 48.891 € 59.764 € 43.187 € 16.577
* OAB-subsidie wordt per schooljaar verleend. In 2021 wordt 7/12e van het schooljaar 2020-2021 betaald en 
5/12e van het schooljaar 2021-2022, waarvan de aanvraag per 1 mei 2021 wordt verwacht.

Stichting Alkmaarse Katholieke Scholen (SAKS)
SAKS (Matthieu Wiegmanschool) draagt bij aan het voorkomen van onderwijs-
achterstanden. SAKS voert onderwijsprojecten uit gericht op het versterken van de sociale 
competentie van leerlingen en beheersing van de Nederlandse taal. Voor de Bibliotheek op 
school (dBOS), weerbaarheidstraining, Training ‘zin in lezen’, aanschaf materiaal 
hoogbegaafden en training ‘taal in blokjes’ is een subsidie aangevraagd van
€ 9.439. Hiervoor is een subsidie van € 6.365 verleend en is € 3.074 geweigerd omdat een 
aantal projecten buiten de criteria van de beleidsregel valt.

Stichting Interkerkelijke Stichting Basisonderwijs (ISOB) 
ISOB (Driemaster, Teun de Jager, Lucebert, Boswaid en Van Reenenschool) draagt bij aan 
het voorkomen van onderwijsachterstanden. ISOB voert onderwijsprojecten uit gericht op 
het versterken van de sociale competentie van leerlingen en beheersing van de 
Nederlandse taal. Voor onder andere taalprojecten, materialen, weerbaarheidstrainingen en 
de Bibliotheek op school (dBOS) is € 27.219,95 subsidie aangevraagd. Hiervoor is een 
subsidie van € 15.843,95 verleend en is € 11.377 geweigerd omdat een aantal projecten 
buiten de criteria van de beleidsregel valt.

Stichting Tabijn (Tabijn)
Tabijn in de kern Bergen (de Bosschool en Willem Alexanderschool), in Egmond aan Zee 
(De Branding) en in Egmond-Binnen (De Windhoek) draagt bij aan het voorkomen van 
onderwijsachterstanden. Tabijn voert onderwijsprojecten uit gericht op het versterken van de 
sociale competentie van leerlingen en beheersing van de Nederlandse taal. Voor
de Bibliotheek op school (dBOS), weerbaarheidstrainingen, lees- en spellingsonderzoeken 
en voor aanschaf van materiaal is € 16.105 subsidie aangevraagd. Hiervoor is een subsidie 
van € 13.978 verleend en is € 2.217 geweigerd omdat een aantal projecten buiten de criteria 
van de regeling valt.

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs (SOVON)
SOVON draagt bij aan het voorkomen van onderwijsachterstanden. De Berger Scholen-
gemeenschap die onder SOVON valt, voert onderwijsprojecten uit gericht op een klas of 
groep leerlingen in het voortgezet onderwijs, waarbij sprake is van risicogedrag op het 
gebied van sociaal-emotionele ontwikkeling (pestgedrag, weerbaarheid, intimidatie, 
onderlinge interactie. Voor de Rots- en Watertraining gericht op de weerbaarheid van 
leerlingen voor de brugklassen en het derde leerjaar VMBO-TL is een subsidie aangevraagd 
van € 7.000. De gevraagde subsidie is verleend.
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Leerlingenvervoer
Onder de tabel treft u een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerd
e subsidie 
2021

MEE & de Wering €  5.533* € 15.371 Nog te besluiten € 15.371
*betreft de periode 1 september t/m 31 december 2020

MEE & de Wering
MEE & de Wering voerde van 2017-2020 de pilot “MEE op weg in de BUCH’ uit. Deze pilot 
heeft tot doel ervoor te zorgen dat kinderen, jongeren en volwassenen die nu nog gebruik 
maken van het traditionele leerlingenvervoer en/of taxivervoer of Wmo5-vervoer leren 
zelfstandig te reizen van en naar school of dagbesteding, met ondersteuning van een 
vrijwilliger. Met ingang van 2021 wil MEE & de Wering van MEE op weg een structurele 
voorziening maken. Zij vraagt hiervoor een subsidie aan van € 15.371. Over het structureel 
maken van deze voorziening en de daarmee samenhangende subsidie dient nog een besluit 
te worden genomen.

Peuterspeelzalen
Subsidies binnen dit beleidsterrein worden verleend op basis van de Subsidieregeling 
peuteropvang gemeente Bergen. Deze regeling heeft tot doel om peuteropvang aan te 
bieden aan ouders met peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar die op grond van de Wet 
Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen geen recht hebben op kinderopvang-
toeslag en waarvoor een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening wordt gebracht. 
De opvang wordt voor maximaal 8 uur per week x 40 weken per jaar gesubsidieerd, zodat 
deze peuters acht uur per week naar de peuterspeelzaal kunnen gaan.

De voorschoolse educatie (VE) heeft tot doel dat peuters met een risico op een 
onderwijsachterstand gebruik kunnen maken van 16 uur VE per week. Het doel van VE is 
om achterstanden in ontwikkeling op gebied van rekenen, taal, motoriek en sociaal-
emotioneel te beperken of te voorkomen door dit vroegtijdig op te sporen en aan te pakken. 
Door VE kunnen kinderen een betere start maken op de basisschool. Kinderen met een 
risico op achterstand worden door deze ondersteuning (taal)vaardiger, kunnen zich beter 
concentreren en hebben een grotere woordenschat. Om in aanmerking te komen voor VE-
opvang dient de jeugdarts van de GGD een indicatie te stellen voor VE-opvang. Deze 
peuters wordt een gecertificeerd programma van VE aangeboden, gericht op ontwikkelings-
stimulering. De VE-opvang wordt voor maximaal 4 dagdelen (= 16 uur) x 40 weken per jaar 
gesubsidieerd. Ouders betalen over de eerste twee dagdelen (8 uur) een inkomens-
afhankelijke ouderbijdrage, die door de kinderopvangorganisatie wordt geïnd. Het derde en 
vierde dagdeel VE-opvang zijn gratis voor de ouders. 

5 Wet maatschappelijke ondersteuning
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Onder de tabel treft u eerst per aanvrager voor peuteropvang en vervolgens voor VE-opvang 
een toelichting aan.

Naam aanvrager peuteropvang
Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Drakepit Kinderopvang B.V. € 7.708 € 7.009 € 7.009 € 0

Kinderopvang De Poppenkast € 2.489 € 8.411 € 8.411 € 0

Stichting Blosse € 6.688 € 5.607 € 5.607 € 0

Stichting Forte Kinderopvang € 34.593 € 26.635 € 26.635 € 0

Totaal peuteropvang € 51.478 € 47.662 € 47.662 € 0

Naam aanvrager VE

Kinderopvang De Poppenkast € 15.410 € 16.800 € 16.800 € -

Stichting Blosse € 17.727 € 11.790 € 4.200 € 7.590

Stichting Forte Kinderopvang € 31.437 € 25.200 € 25.200 € -

Totaal VE-opvang € 64.574 € 53.790 € 46.200 € 7.590

Totaal € 116.052 € 101.452 € 93.862 € 7.590

Drakepit Kinderopvang B.V. 
Drakepit Kinderopvang B.V. biedt in de kern Bergen in Peuter-speelgroep Windekind, 
gevestigd in de Adriaan Roland Holstschool peuteropvang aan. Voor 2021 is aan hen een 
subsidie verleend van € 7.009, gebaseerd op het verwachte aantal uren peuteropvang. De 
subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal uren peuteropvang. 

Kinderopvang De Poppenkast (Poppenkast)
De Poppenkast biedt in Egmond aan den Hoef peuteropvang aan. Voor 2021 is aan hen een 
subsidie verleend van € 8.411, gebaseerd op het verwachte aantal uren peuteropvang. De 
subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal uren peuteropvang.

Stichting Blosse
Stichting Blosse biedt in Schoorl (Het Klimduin) en Egmond aan den Hoef (Kindcentrum de 
Kiem) peuteropvang aan. Voor 2021 is aan hen een subsidie verleend van € 5.607 
gebaseerd op het verwachte aantal uren peuteropvang De subsidie wordt vastgesteld op 
basis van het werkelijke aantal uren peuteropvang.

Stichting Forte Kinderopvang (Forte)
Stichting Forte Kinderopvang biedt in Schoorl (Peuteropvang de Molen), Bergen 
(Peuteropvang Olke), Egmond aan Zee (Peuteropvang de Zeesterretjes en peuteropvang bij 
basisschool De Branding) en Egmond-Binnen (Peuteropvang De Berenboot) peuteropvang 
aan. Voor 2021 is aan hen een subsidie verleend van € 26.635 gebaseerd op het verwachte 
aantal uren peuteropvang. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal 
uren peuteropvang.

Kinderopvang De Poppenkast
Kinderopvang De Poppenkast biedt in Egmond aan den Hoef VE-opvang aan. Voor 2021 is 
aan hen een subsidie verleend van € 16.800, gebaseerd op het verwachte aantal uren VE – 
opvang. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal uren VE-opvang.
Stichting Blosse
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Stichting Blosse biedt in Schoorl (Het Klimduin) en Egmond aan den Hoef (Kindcentrum de 
Kiem) VE-opvang aan. Voor 2021 is aan hen een subsidie verleend van € 4.200, gebaseerd 
op het verwachte aantal uren VE-opvang. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het 
werkelijke aantal uren VE-opvang.

Stichting Forte Kinderopvang
Stichting Forte Kinderopvang biedt in Schoorl (Peuteropvang de Molen), Bergen 
(Peuteropvang Olke), Egmond aan Zee (Peuteropvang de Zeesterretjes en peuteropvang bij 
basisschool De Branding) en Egmond-Binnen (Peuteropvang De Berenboot) VE-opvang 
aan. Voor 2021 is aan hen een subsidie verleend van € 25.200, gebaseerd op het verwachte 
aantal uren VE-opvang. De subsidie wordt vastgesteld op basis van het werkelijke aantal 
uren VE-opvang.
 
Sportbeleid en -activering
Sportsubsidies worden verleend op basis van de Subsidieregeling Sport gemeente Bergen. 
In 2021 is per jeugdlid en voor leden met een beperking, niet zijnde een jeugdlid, een 
subsidie van € 19,35 beschikbaar. Daarnaast biedt de regeling de mogelijkheid subsidie aan 
te vragen voor de jeugdhuur. Voor gemeentelijke gymzalen en gymzalen bij scholen wordt 
90% gesubsidieerd, sportzalen van dorpshuis Hanswijk en De Schulp 67,5% en voor de 
sporthallen van De Blinkerd, Europahal en de Watertoren 45%. De geweigerde subsidie 
wordt veroorzaakt door de gemaximeerde bedragen en percentages zoals opgenomen in de 
regeling. Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Aantal 
jeugd-
leden

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Aikido-Rijkhoff € 653 € 1.000 16 € 997 € 3

Balletschool Attitude € 4.050 €4.500 € 4.050 € 450

Egmondia Voetbalvereniging € 630 € 3.000 150 € 630 € 2.370

Gymlust € 2.016 € 2.356 49 € 2.356 -

Gymnastiekvereniging 
Achilles

€ 5.616 € 5.616 51 € 5.850 -€ 234 

Gymnastiekvereniging Be 
Quick

 € 13.287 € 9.526 140 € 9.526 -

Gymvereniging Spirit € 4.185 € 5.000 64 € 4.185 € 815

Handbalvereniging Berdos € 2.859 € 2.925 18 € 2.925

Holland Schermen Alkmaar € 58 € 850 3 € 58 € 792

Karatevereniging Funakoshi € 958 € 983 38 € 983 -

Kennemer Ruiters € 677 € 750 33 € 639 € 111

S.V. St. Adelbert € 2.025 € 4.000 88 € 2.700 € 1.300

Skiclub Il Primo € 5.128 € 5.495 284 € 5.495 -

Sportclub Chronos € 348 € 348 17 € 329 € 19

Stichting Paardrijden 
Gehandicapten ’t Ros 
Beyaert

€ 135 € 500 5 € 97 € 403

Stichting Sportwandelschool 
Hoorn/West Friesland

€ 1.064 € 2.000 44 € 851 € 1.149

Stichting Welzijn Bergen € 61.162 € 68.866 0 € 68.866 -

Taekwando Vrielink € 1.051 € 1.051 4 € 1.051 -
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Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Aantal 
jeugd-
leden

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Tafeltennisvereniging 
Duintreffers

- € 450 19 € 368 € 82

Tennisclub Schoorl € 4.347 € 4.347 61 € 4.347 -

Tennisvereniging Groetincke € 780 € 2.125 42 € 956 € 1.169

Voetbalvereniging Bergen € 743 € 743 378 743 -

Zoeff Alkmaarsche IJsclub € 97 € 77 4 € 77 -

ZVV DGAC € 387 € 700 20 € 387 € 313

Totaal € 112.256 € 127.208 1.528 € 118.466 € 8.742

Aikido Centrum Bergen
Aikido Centrum Bergen ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de 
gymzaal De Meent in Alkmaar. Zij vraagt € 1.000 subsidie aan, er is € 997 verleend en
€ 3 geweigerd.

Balletschool Attitude (Attitude) 
Attitude ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor de zaal bij HV Berdos in 
Bergen. Zij vraagt € 4.500 subsidie aan, er is € 4.050 verleend en € 450 geweigerd.

Voetbalvereniging Egmondia (VV Egmondia)
VV Egmondia ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de kleine zaal van 
Sporthal de Watertoren in Egmond aan Zee. Zij vraagt € 3.000 subsidie aan, er is € 630 
verleend en € 2.370 geweigerd.

Gymlust
Gymlust ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor gymzalen in Schoorl en 
Groet. Het door hen gevraagde bedrag van € 2.356 is ook verleend.

Gymnastiekvereniging Achilles (Achilles)
Achilles ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor de zaal van Sporthal De 
Watertoren. Zij vraagt € 5.616 subsidie aan, er is €  € 5.850 verleend.

Gymnastiekvereniging Be Quick
Be Quick ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor de gymzalen Zakedijkje 
en Maasdammerland in Bergen. Het door hen gevraagde bedrag van € 9.526 is ook 
verleend.

Gymvereniging Spirit (Spirit)
Spirit ontvangt subsidie voor 67,5% van de totale jeugdhuur voor de sportzaal in 
dorpscentrum De Schulp in Egmond-Binnen. Zij  vraagt € 5.000 subsidie aan, er is € 4.185 
verleend en € 815 geweigerd.

Handbalvereniging Berdos (Berdos)
Berdos ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de Europahal en 90% van 
de jeugdhuur gymzaal Zakedijkje in Bergen. Het door hen gevraagde bedrag van € 2.925 is 
ook verleend.

Holland Schermen Alkmaar
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Holland Schermen Alkmaar ontvangt een jeugdledensubsidie. Zij vraagt € 850 subsidie aan, 
er is voor 3 jeugdleden € 58 subsidie verleend en € 792 geweigerd.

Karatevereniging Funakoshi (Funakoshi)
Funakoshi ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor de gymzaal in Schoorl. 
Het door hen gevraagde bedrag van € 983 is ook verleend.

Kennemer Ruiters
Kennemer Ruiters ontvangt jeugdledensubsidie. Zij vraagt € 750 subsidie aan, er is voor 33 
jeugdleden € 639 subsidie verleend en € 111 geweigerd.

S.V. St. Adelbert
S.V. St. Adelbert ontvangt subsidie voor 67,5% van de totale jeugdhuur voor de sportzaal in 
dorpscentrum De Schulp in Egmond-Binnen. Zij vraagt € 4.000 subsidie aan, er is € 2.700 
verleend en € 1.300 geweigerd.

Skiclub Il Primo
Skiclub Il Primo ontvangt jeugdledensubsidie. Het door hen gevraagde bedrag van € 5.495 
voor 284 jeugdleden is ook verleend.

Sportclub Chronos
Sportclub Chronos ontvangt een jeugdledensubsidie. Zij vraagt € 348 subsidie aan. Er is        
€ 329 voor 17 jeugdleden verleend en € 19 is geweigerd.

Stichting Paardrijden Gehandicapten ’t Ros Beyaert
St. Paardrijden Gehandicapten ’t Ros Beyaert ontvangt subsidie voor leden met een 
beperking. Zij vraagt € 500 subsidie aan, er is € 97 voor 5 leden verleend en € 403 is 
geweigerd.

Stichting Sportwandelschool Hoorn/West Friesland
Stichting Sportwandelschool Hoorn/West Friesland ontvangt subsidie voor leden met een 
beperking. Zij vraagt € 2.000 subsidie aan, er is € 851 voor 44 leden verleend en € 1.149 is 
geweigerd.

Stichting Welzijn Bergen (SWB)
Van de totaal gevraagde subsidie 2021, € 1.070.572 vraagt SWB € 68.866 subsidie aan om, 
in aanvulling op het georganiseerde sportaanbod door de sportverenigingen in de gemeente 
Bergen, SWB initiatieven te ondernemen tot het op flexibele wijze inzetten van 
sportactiviteiten in de wijken (Sportbuurtwerk). Daarnaast voert SWB het sportproject 
2B2gether uit, waarbij het doel is om jongeren met een beperking mee te laten doen in de 
maatschappij en waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de integratie tussen jongeren met 
en jongeren zonder beperking. Hiermee wil SWB bereiken dat iedereen in Bergen, een leven 
lang plezier in sport en bewegen kan hebben en ieder op zijn of haar eigen niveau. Ook 
worden zo jongeren bereikt en gestimuleerd om in hun eigen omgeving mee te doen en mee 
te sporten waarmee jeugdoverlast kan worden voorkomen door op laagdrempelige wijze 
contact te leggen met jongeren en pedagogische ondersteuning kan worden geboden. Voor 
het Sportbuurtwerk en 2B2gether heeft SWB een subsidie gevraagd van € 68.866. Dit 
bedrag is ook verleend.

Teakwondo Vrielink (TC Schoorl)
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TC Schoorl ontvangt subsidie voor 90% van de totale jeugdhuur voor de gymzaal 
Maasdammerlaan in Bergen. Het door hen gevraagde bedrag van € 1.051 is ook verleend.

Tafeltennisvereniging Duintreffers (TTV Duintreffers) 
TTV Duintreffers ontvangt een jeugdledensubsidie. Er is € 450 subsidie gevraagd. Er is
€ 368 subsidie verleend voor 11 jeugdleden en 8 leden met een functionele beperking en
€ 82 is geweigerd.

Tennisclub Schoorl (TC Schoorl)
TC Schoorl ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de gymzaal in 
Dorpscentrum de Blinkerd in Schoorl. Het door hen gevraagde bedrag van € 4.347 is ook 
verleend.

Tennisvereniging Groetincke (TV Groetincke)
TV Groetincke ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de gymzaal in 
Dorpscentrum de Blinkerd in Schoorl. Zij vraagt € 2.125 subsidie aan, er is € 956 verleend 
en € 1.169 is geweigerd.

Voetbalvereniging Bergen (VV Bergen) 
VV Bergen ontvangt subsidie voor 45% van de totale jeugdhuur voor de Europahal in 
Bergen voor zeven leden met een beperking. Het door hen gevraagde bedrag van € 743 is 
ook verleend.

Zoeff Alkmaarsche IJsclub
Zoeff Alkmaarsche IJsclub ontvangt subsidie voor een jeugdlid en voor 3 leden met een 
beperking. Het door hen gevraagde bedrag van € 77 is ook verleend.

Zaalvoetbalvereniging DGAC (DGAC)
DGAC ontvangt een jeugdledensubsidie. Zij vraagt € 700 subsidie aan. Er is € 387 subsidie 
verleend voor 20 jeugdleden en € 313 is geweigerd.

Openbare Bibliotheek
Onder de tabel treft u een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerd
e subsidie 
2021

Bibliotheek Kennemerwaard € 721.500 € 740.259 € 740.259 € -
Totaal € 721.500 € 740.259 € 740.259 € -

Bibliotheek Kennemerwaard
Bibliotheek Kennemerwaard biedt activiteiten aan die bijdragen aan de realisatie van de 
doelstellingen, zoals verwoord in de Notitie Herijking van het bibliotheekbeleid en aan de 
realisatie van de maatschappelijke effecten, zoals verwoord in de Aansturingstructuur 
sociaal maatschappelijk domein. Bibliotheek Kennemerwaard vraagt voor 2021 € 740.259 
subsidie aan, gebaseerd op De Klassieke Bibliotheek in drie programmalijnen 1. Participatie 
en Zelfredzaamheid, 2. Ontwikkeling en Ontplooiing en 3. Educatie. Omdat hiermee wordt 
afgeweken van de vier vastgestelde programmalijnen op grond van de door raad 
vastgestelde notitie Een herijking van het bibliotheekbeleid ( 1. Taal- en leesbevordering, 2. 
Terugdringen Laaggeletterdheid, 3. Participatie en Zelfredzaamheid en 4. Een Leven Lang 
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Leren) vindt met de Bibliotheek Kennemerwaard nog verder overleg plaats. De gevraagde 
subsidie is verleend voor het uitvoeren van hun activiteitenplan 2021, gebaseerd op het 
subsidieniveau 2020 (€ 721.600) plus indexering van 2,6%, €18.659 i.v.m. cao-
ontwikkelingen.

Maatschappelijk werk
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager
Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Alzheimer Nederland regio Noord-
Kennemerland

€ 1.080 € 1.250 € 1.080 € 170

Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-
Holland Noord

€ 11.149 € 11.102 € 11.102 € 0

Mantelzorgcentrum € 27.638 € 29.768 € 28.701 € 1.067

RCO de Hoofdzaak € 9.377 € 10.575 € 9.165 € 1.410

Stichting Anders Actieven € 12.280 € 12.500 € 12.280 € 220

Stichting GGZ Noord-Holland-Noord € 8.990 € 9.047 € 9.047 € 0

Stichting OOPOEH € - € 9.928 0 € 9.928

Stichting Vier het Leven € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 0

Stichting Welzijn Bergen € 666.986 € 548.597 € 535.091 € 13.506

Totaal € 738.500 € 633.767 € 607.466 € 26.301

Alzheimer Nederland afdeling NoordKennemerland (Alzheimer Nederland NK)
Alzheimer Nederland NK ondersteunt inwoners met Alzheimer en hun naasten en 
geeft ook informatie aan partners en mantelzorgers die in hun naaste omgeving 
te maken hebben met mensen die getroffen zijn door Alzheimer. Alzheimer 
Nederland NK organiseert Alzheimer cafés en activiteiten in het kader van centrale thema’s 
vanuit Alzheimer Nederland, zoals onder andere SamenDementieVriendelijk en de Wereld 
Alzheimer Dag. Er is € 1.080 subsidie verleend en € 170 is geweigerd.

Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art. 1)
In de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorziening (25 juni 2009) staat dat 
een ieder toegang moet hebben tot een laagdrempelige gemeentelijke 
voorziening die klachten over discriminatie behandelt. Op grond van deze wet heeft 
de gemeente op 30 maart 2010 de Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening 
vastgesteld. In deze verordening is bepaald dat het college de inwoners van de gemeente 
Bergen toegang biedt tot een antidiscriminatievoorziening. De inwoners van Bergen kunnen 
hiervoor terecht bij Art. 1 Bureau Discriminatievoorziening Noord-Holland Noord (Art. 1).

Art. 1 zorgt ervoor dat de klachtbehandelaars voldoen aan de voor 
klachtenbehandeling vereiste deskundigheid en biedt de klachtbehandelaars de 
mogelijkheid hun deskundigheid te onderhouden en verder te ontwikkelen. Per 
inwoner is een subsidie beschikbaar van maximaal € 0,372. Per 1 januari 2020 
bedroeg het aantal inwoners 29.844 op basis waarvan de gevraagde subsidie is 
verleend.

16



Mantelzorgcentrum
Mantelzorgcentrum ondersteunt mantelzorgers. Dit sluit aan bij de doelstelling van het 
Actieplan Informele Inzet mantelzorgers en vrijwilligers in de BUCH. De volgende 
doelstellingen zijn in de bestuurlijke opdracht opgenomen:
- mantelzorgers zijn in beeld en erkenning van mantelzorg is mogelijk;
- het aantal mantelzorgers dat overbelast is daalt;
- mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen voor ondersteuning;
- op het moment dat het netwerk en/of de mantelzorger het (tijdelijk) niet kunnen
organiseren, is er zo mogelijk respijtzorg beschikbaar.
Het Mantelzorgcentrum biedt praktische en materiële hulp en educatie, thema-
bijeenkomsten en/of groepsbijeenkomsten aan. Er is € 28.701 subsidie verleend gebaseerd 
op het subsidieniveau 2020 (€ 25.830) plus indexering. Er is € 1.063 van hun aanvraag 
geweigerd. 

RCO De Hoofdzaak
RCO De Hoofdzaak biedt cliënten cliëntondersteuning aan vanuit 
ervaringsdeskundigheid, gericht op: onafhankelijke cliëntondersteuning, 
opleidingen en trainingen op gebied van herstel en ervaringsdeskundigheid, 
zelfhulp-en lotgenotengroepen, voorlichting en advies, het maken van 
crisiskaarten en collectieve belangenbehartiging. Zij vraagt € 10.575 subsidie 
aan voor dertien trajecten. Aan hen is voor dertien cliënten (à € 705 per cliënt) 
een subsidie verleend van € 9.165 en € 1.410 van hun aanvraag is geweigerd.

Anders Actieven
Anders Actieven biedt met hun activiteiten stimulans en ontwikkeling van creativiteit en 
beweging aan diverse groepen. Zij organiseert tekenen/schilderen, Spaanse les, 
bridgen, computervaardigheden, houtbewerking, biljarten en een wandelgroep. 
Aan hen is subsidie verleend van € 12.280 onder dezelfde condities als voor 
2020. Van hun aanvraag is € 220 geweigerd. In 2021 vindt overleg plaats over 
welke activiteiten voor 2022 voor subsidie in aanmerking kunnen komen.

Stichting GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN)
GGZ NHN draagt bij aan een grotere zelfredzaamheid van inwoners als cliënt en/of 
het voorkomen van overbelasting of uitval van de mantelzorger of het sociale 
netwerk van inwoners. GGZ NHN biedt hiervoor activiteiten gericht op collectieve 
preventie in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning zoals 
Informatiebijeenkomsten, deskundigheidsbevordering, deelname aan het Zorg 
adviesteam en ROC’ s, mantelzorgondersteuning en cursussen. Aan hen is een 
subsidie verleend van € 9.047, gebaseerd op 12,84% van de verleende subsidie 
Regio Alkmaar. 

Stichting OOPOEH
Stichting OOPOEH heeft subsidie gevraagd voor het voorkomen van eenzaamheid onder 
senioren door senioren duurzaam te koppelen aan een oppashond. Om eenzaamheid te 
voorkomen onder senioren subsidieert de gemeente Bergen Stichting Welzijn Bergen (SWB) 
al. SWB heeft de opdracht om ondersteuningsvragen van inwoners te beantwoorden door 
een daarop passend aanbod van activiteiten te organiseren. Op grond van artikel 9 lid 2 j 
van de ASV 2016 is de subsidieaanvraag van Stichting OOPOEH afgewezen. In dit artikel 
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staat namelijk dat een subsidie geweigerd kan worden indien de aanvraag betrekking heeft 
op een activiteit waarvoor de gemeente Bergen al een subsidie aan een aanvrager heeft 
verleend.

Stichting Vier het Leven
Stichting Vier het Leven draagt bij aan het voorkomen dat oudere inwoners in de gemeente 
Bergen in een sociaal isolement terecht komen. Ouderen worden door vrijwilligers 
begeleid naar theater-, concert- en filmbezoek uitgevoerd door lokale culturele 
instellingen. De gevraagde subsidie is verleend.

Stichting Welzijn Bergen (SWB)
SWB biedt een divers aanbod aan activiteiten aan op verschillende beleidsterreinen. 
Hieronder treft u de verleende subsidie 2021 van de SWB.

Beleidsterrein Verleende subsidie 2021

Sportbeleid en -activering € 68.866

Maatschappelijk werk € 535.091

Jeugd en jongerenwerk € 466.615

Totale subsidie SWB € 1.070.572

Van de totaal gevraagde subsidie 2021, € 1.070.572 vraagt SWB € 535.091 subsidie aan 
voor de uitvoering van hun welzijnsprogramma. SWB draagt met dit programma bij aan 
maatschappelijke participatie voor inwoners, dat zij zich veilig voelen in hun buurt, zoveel 
mogelijk zelfstandig leven, eigen verantwoordelijkheid nemen en gezond leven. Hiermee 
wordt voorkomen dat inwoners in een sociaal isolement terechtkomen en wordt 
eenzaamheid voorkomen. Ook beheert en exploiteert zij diverse welzijnsaccommodaties die 
nodig zijn voor de uitvoering van hun activiteiten. 

Sociaal culturele organisaties
In Bergen is in de kernen Egmond-Binnen, Egmond aan den Hoef en Schoorl een dorpshuis. 
Op 2 juli 2020 heeft uw raad de nota “Op zoek naar geluk 2020-2022, visie op 
voorzieningen, activiteiten en accommodaties” vastgesteld. In deze nota geeft de raad aan 
dat financieringsvragen van voorzieningen, niet in gemeentelijk eigendom, kunnen worden 
onderzocht volgens het ‘Bergens Bospad’. In afwachting van de uitkomsten van dit 
onderzoek zijn in 2021 de aanvragen voor meer subsidie niet gehonoreerd.

Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager
Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Stichting Dorpscentrum Schoorl De 
Blinkerd

€ 76.550 € 76.550 € 76.550 € 0

Stichting Dorpshuis Egmond aan den Hoef € 63.000 € 63.000 € 63.000 0

Stichting Dorpshuis Egmond De Schulp € 60.945 € 109.000 € 60.945 € 48.055

Stichting Post aan Zee € 10.000 € 10.000 € 10.000 0

Totaal € 210.495 € 258.550 € 210.495 € 48.055
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Stichting Dorpscentrum Schoorl (De Blinkerd)
De Blinkerd vraagt € 76.550 subsidie aan voor:
Het in stand houden en exploiteren van Dorpscentrum Schoorl De Blinkerd door:
1. Verhuur van zalen tegen laag/maatschappelijk tarief aan non-profit (vrijwilligers-) 

verenigingen/organisaties in de gemeente Bergen;
2. Verhuur van vaste ruimtes aan Bibliotheek Kennemerwaard (locatie Schoorl);
3. Verhuur vaste ruimtes (kantoor en Jongerencentrum) aan Stichting Welzijn. Daarnaast

heeft Buurtzorg Team Schoorl een kantoortje in het gebouw;
4. Verhuur van de sporthal aan verenigingen en inwoners van Schoor! voor diverse 

sporten
(volleybal, zaalvoetbal, tennissen, badmintonnen);

5. Verhuur zalen aan docenten die cursussen aanbieden; 
6. Bieden van ruimte aan Jeugdtoneelgroep Toneel ENZO/Filmhuis Schoorl.

Aan De Blinkerd is een subsidie verleend van maximaal € 76.550.

Stichting Dorpshuis Egmond aan den Hoef (Hanswijk)
Hanswijk vraagt € 63.000 subsidie aan voor het in stand houden en exploiteren van 
Dorpshuis Hanswijk door:
a. De verhuur van zalen aan onder andere:
-  basisschool in Egmond aan den Hoef (schoolgym);
-  GGD;
-  MEE & De Wering;
-  Stichting Welzijn Bergen;
-  WMO-loket;
- Stichting Anders Actieven.
b. De barexploitatie van Dorpshuis Hanswijk
Aan Hanswijk is een subsidie verleend van maximaal € 63.000.

Stichting Dorpshuis Egmond De Schulp (De Schulp)
De Schulp vraagt voor 2021 € 109.000 subsidie aan voor het in stand houden en exploiteren 
van Dorpshuis Egmond De Schulp door:
a. Verhuur van zalen en ruimten aan scholen, gymverenigingen, ouderen, sociale 

activiteiten, sport, muziek en dans;
b. Barexploitatie
Aan De Schulp is een subsidie verleend van maximaal € 60.945 en is € 48.055 geweigerd. 
Voor 2021 heeft zij ook een eenmalige subsidie aangevraagd van € 2,4 mln. Over deze 
aanvraag wordt uw raad, in het kader van de uitwerking van de nota Op zoek naar geluk 
2020-2022 apart geïnformeerd.

Stichting Post aan Zee
Stichting Post aan Zee heeft voor 2021 € 10.000 subsidie gevraagd voor het uitvoeren van 
activiteiten in ontmoetingscentrum Post aan Zee in Egmond aan Zee. Aan Stichting Post aan 
Zee is een eenmalige subsidie verleend van maximaal € 10.000.
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Jeugd en Jongerenwerk
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 

2020

Gevraagde 
subsidie 2021

Verleende 
subsidie 

2021

Geweigerde 
subsidie 2021

Scouting De Heerlijkheid € 3.750 € 4.000 € 3.750 €  250

Stichting GGZ Noord-
Holland-Noord

€ 10.770 € 9.664 € 9.664 €  -

Stichting Timmerdorp 
Nooitgedacht

€ 2.746 € 2.250 € 2.250 €  -

Stichting Welzijn Bergen € 319.685 € 473.912 € 466.615 € 7.297

Totaal € 336.951 € 489.826 € 482.279 € 7.547

Scouting De Heerlijkheid
Scouting De Heerlijkheid vraagt voor 2021 € 4.000 subsidie aan voor het organiseren van 
reguliere en irreguliere samenkomsten van Scoutinggroep ‘De Heerlijkheid’ bij De Burcht. De 
activiteiten vinden plaats in de weekenden zowel buiten als binnen het clubhuis. Deze 
activiteiten dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van samenwerken en 
het aanleren van sociale vaardigheden. Kinderen leren op een speelse wijze hoe met elkaar 
om te gaan in een veilige omgeving. Hierdoor worden de sociale vaardigheden van kinderen 
gestimuleerd. Aan Scouting De Heerlijkheid is een subsidie verleend van maximaal € 3.750 
en is € 250 geweigerd.

Stichting GGZ Noord-Holland-Noord (GGZ NHN)
Stichting GGZ NHN vraagt voor 2021 € 9.664 subsidie aan voor het uitvoeren van 1 
KOPP/KVO groep. Deze activiteit draagt bij aan het voorkomen van en het ontwikkelen van 
emotionele en gedragsproblemen bij kinderen van verslaafde ouders of ouders met 
psychische problemen. Door het gericht inzetten van professionals wordt het zelfvertrouwen 
en het zelfbeeld van kinderen versterkt, die te maken hebben met verslaafde ouders of 
ouders met psychische problemen. Aan Stichting GGZ NHN is een subsidie verleend van 
maximaal € 9.664.

Stichting Timmerdorp Nooitgedacht (Timmerdorp)
Stichting Timmerdorp Nooitgedacht vraagt voor 2021 € 2.250 aan voor het organiseren van 
het timmerdorp in de basischoolvakantie van maandag 12 juli 2021 tot en met 16 juli 2021. 
Het timmerdorp stimuleert samenwerken, creativiteit en vaardigheden bij de kinderen. De 
kinderen werken in groepsverband actief met elkaar samen. Kinderen krijgen activiteiten 
aangeboden die anders zijn dan wat de kinderen normaal kunnen doen, samen ontdekken, 
beleven en samenwerken. Aan Stichting Timmerdorp Nooitgedacht is een subsidie verleend 
van maximaal € 2.250.

Stichting Welzijn Bergen (SWB)
Van de totaal gevraagde subsidie 2021, € 1.070.572 vraagt SWB voor 2021 € 473.912 
subsidie aan voor het uitvoeren van het jeugd- en jongerenwerk. In dit bedrag gaat SWB uit 
van een structurele uitbreiding jongerenwerk van 12 uur per week. Aan hen is een subsidie 
verleend voor het uitvoeren van het jeugd en jongerenwerk van € 466.615 en is € 
7.297 geweigerd.
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Algemene voorziening Wmo
Onder de tabel treft u een toelichting aan.

Naam 
aanvrager

Verleende 
subsidie 2020

Gevraagde 
subsidie 2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 2021

Team Vrijwillig € 29.428 € 32.272 € 28.948 € 3.324
Totaal € 29.428 € 32.272 € 28.948 € 3.324

Team Vrijwillig (voorheen Vrijwilligerscentrale)
Team Vrijwillig biedt vrijwilligers ondersteuning zoals omschreven in het Actieplan 
Informele Inzet mantelzorgers en vrijwilligers in de BUCH, alsmede in hun 
productenboek 2021. Door deze ondersteuning wordt bereikt dat vrijwilligers, 
organisaties, instellingen een beroep kunnen doen op een divers aanbod dat 
wordt aangeboden door Team Vrijwillig. Ook worden er koppelingen tot stand 
gebracht tussen vraag en aanbod van vrijwilligers.
Aan Team Vrijwillig is een subsidie verleend van maximaal € 28.948 en is € 
3.324 geweigerd.

Eerstelijnsloket Wmo en Jeugd
Onder de tabel treft u een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 

2020

Gevraagde 
subsidie 

2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 

2021
MEE & De Wering € 391.033 € 399.595 € 399.573 € 22

Totaal € 391.033 € 399.595 € 399.573 € 22

MEE & De Wering
MEE & De Wering biedt ondersteuning aan cliënten in het zelfstandig en volwaardig 
meedoen in de maatschappij. Hierbij wordt uitgegaan van de eigenkracht maar wordt ook 
passende ondersteuning geboden afhankelijk van de behoefte van de cliënt. Ondersteuning 
wordt aangeboden op verschillende levensgebieden: werk, wonen, onderwijs, opvoeden, 
mantelzorg en financiën. Voor 2021 is aan hen een subsidie verleend van € 399.573 en is     
€ 22 geweigerd.

(Maatwerk)voorziening Wmo-begeleiding
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 

2020

Gevraagd
e subsidie 

2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 2021

Parnassia Groep 
(onderdeel Reakt)

€ 19.241 € 19.241 € 19.241 € -

Stichting GGZ Noord-
Holland Noord

€ 27.351 € 27.925 € 27.351 € 574

Totaal € 46.592         € 47.166 € 46.592 € 574
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Parnassia Groep – onderdeel Reakt
Parnassia Groep vraagt voor 2021 € 19.241 subsidie aan voor de voortzetting van het 
project pilot dagbesteding. Doel van deze pilot is het laagdrempeliger maken van de GGZ-
dagbesteding. De pilot sluit daarom aan op de bestaande inloopvoorziening GGZ. Binnen 
deze pilot worden dagbestedings-voorzieningen voor de GGZ-doelgroep gecreëerd, waar 
geen eigen bijdrage voor wordt gevraagd aan de cliënten, minder administratieve lasten zijn 
en de mogelijkheid wordt geboden aan de GGZ-doelgroep voor een meer flexibel gebruik 
van de dagbesteding. Deze pilot voert Parnassia groep (onderdeel REAKT) samen uit met 
de GGZ NHN (zie hieronder). Voor het jaar 2021 is hetzelfde subsidiebedrag verstrekt als 
voor 2020, namelijk maximaal € 19.241.

Stichting GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN)
GGZ NHN vraagt voor 2021 € 27.925 subsidie aan voor de voortzetting van het project pilot 
dagbesteding. 
Doel van deze pilot is het laagdrempeliger maken van de GGZ-dagbesteding. De pilot sluit 
daarom aan op de bestaande inloopvoorziening GGZ. Binnen deze pilot worden 
dagbestedings-voorzieningen voor de GGZ-doelgroep gecreëerd, waar geen eigen bijdrage 
voor wordt gevraagd aan de cliënten, minder administratieve lasten zijn en de mogelijkheid 
wordt geboden aan de GGZ-doelgroep voor een meer flexibeler gebruik van de 
dagbesteding. Deze pilot voert de GGZ NHN samen met uit de Parnassia groep (onderdeel 
REAKT, zie hierboven).Voor het jaar 2021 is hetzelfde subsidiebedrag verstrekt als voor 
2020, namelijk maximaal € 27.351 en is € 574 geweigerd.

Preventief jeugdbeleid
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerd
e subsidie 
2021

Humanitas Noord-Kennemerland € 2.488 € 5.050 € 2.525 € 2.525

Stichting Zilveren Maan € 2.936 € 2.936 € 2.936 € -

Totaal € 5.424 € 7.986 € 5.461 € 2.525

Humanitas Noord-Kennemerland, HomeStart
Humanitas Noord-Kennemerland vraagt voor 2021 € 5.050 aan voor het uitvoeren van één 
traject HomeStart, waarbij vraaggericht opvoedingsondersteuning voor gezinnen met jonge 
kinderen wordt aangeboden door middel van ondersteuning, praktische hulp en vriendschap 
aan ouder(s) met tenminste één kind tussen 0 - 18 jaar voor een periode van maximaal één 
jaar. Deze activiteit draagt bij aan preventie en vroegsignalering om te voorkomen dat 
vragen uitgroeien tot problemen en dat kleine problemen escaleren. HomeStart werkt 
preventief, vergroot zelfvertrouwen bij ouders en versterkt de sociale relaties van ouders 
daar waar een sociaal netwerk ontbreekt. Aan Humanitas is een subsidie verleend van 
maximaal € 2.525 en is € 2.525 geweigerd.

Stichting Zilveren Maan
Stichting Zilveren Maan vraagt voor 2021 € 2.936 subsidie aan voor het organiseren van één 
lotgenotengroep voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar, jongeren en jonge 
mantelzorgers in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, waarbij na rouw en verlies door overlijden van 
een gezinslid of echtscheiding sprake is van psychische en of sociale problematiek. Per 
groep nemen er minimaal zes en maximaal tien kinderen deel. Deze activiteit draagt bij aan 
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preventie en vroegsignalering om te voorkomen dat vragen uitgroeien tot problemen en dat 
kleine problemen escaleren. Aan Stichting Zilveren Maan is een subsidie verleend van 
maximaal € 2.936.

4.2 Kerngericht en ondersteunend 
Binnen het programmaonderdeel Kerngericht en ondersteunend wordt subsidie verstrekt 
voor het beleidsterrein Wijkverenigingen. Hiertoe is de Beleidsregel subsidiëring ter 
ondersteuning van wijkverenigingen vastgesteld. Op basis van deze beleidsregel ontvangen 
wijkverenigingen een ondersteuningsbijdrage die is vastgesteld aan de hand van het aantal 
inwoners per kern, verdeeld over de wijkverenigingen per kern aan de hand van het aantal 
leden. Er geldt een bodembedrag van € 1.125 per wijkvereniging. Op grond van het door uw 
raad vastgestelde budget in 2011 is maximaal € 18.000 subsidie beschikbaar voor de 
wijkverengingen in de gemeente Bergen. De subsidie wordt verleend voor het in 
standhouden van de vereniging (ledenvergaderingen-/bijeenkomsten, nieuwsbrieven, vaste 
verenigingskosten), zodat zij hun leden en bewoners kunnen informeren, mobiliseren en 
laten participeren bij beleids- en planontwikkelingen van de gemeente.

Wijkverenigingen
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 2021

Verleend
e 
subsidie 
2021

Geweigerd
e subsidie 
2021

Bewonersvereniging Bergen 
Centrum

€ 2.158 € 2.250 € 1.955 € 295

Wijkvereniging Kruidenbuurt € 938 € 700 € 998 € 298

Woonbelangenvereniging Van 
Reenenpark e.o.

€ 1.095 € 1.500 € 1.237 € 263

Tuin en Oosdorp Aanvraag volgt

Vereniging De Negen Nessen € 1.027 € 2.000 € 1.200 € 800

Wijkvereniging Aagtdorp € 1.130 € 1.100 € 1.538 -€ 438

Schoorl Community € 1.200       € 1.200 € 1.200 € -

Vereniging Dorpsraad Bergen aan 
Zee

€ 1.125 € 1.125 € 1.125 € -

Dorpsvereniging Groet € 1.125 € 1.125 € 1.125 € -

Vereniging Dorpsbelangen Egmond 
Parel aan Zee

€ 2.872 Aanvraag volgt

Vereniging Dorpsbelangen Egmond 
Binnen

€ 1.578 Aanvraag volgt

Totaal €14.248 € 11.000 € 10.378 € 622

Bewonersvereniging Bergen Centrum
Bewonersvereniging Bergen Centrum is 1 van de 3 wijkverenigingen in de kern Bergen West 
en telt 245 inwoners als lid. Van het totaal beschikbare budget van € 4.190 voor deze kern is 
voor 2021 € 2.250 subsidie gevraagd, er is € 1.955 verleend en € 295 geweigerd.

Dorpsvereniging Groet 
Dorpsvereniging Groet is de wijkvereniging voor de kern Groet/Camperduin. Voor deze kern 
is voor 2021 het beschikbare bodembedrag van € 1.125 aan subsidie verleend.
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Vereniging De Negen Nessen (De Negen Nessen)
De Negen Nessen is 1 van de 2 wijkverenigingen in de kern Bergen Oost en telt 240 
inwoners als lid. Van het totaal beschikbare budget van € 3.035 voor deze kern is voor 2021 
€ 2.000 subsidie gevraagd, er is € 1.200 verleend en € 800 geweigerd.

Vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee
Vereniging Dorpsraad Bergen aan Zee is de wijkvereniging voor de kern Bergen aan Zee. 
Voor deze kern is voor 2021 het minimum beschikbare bodembedrag van € 1.125 subsidie 
verleend.

Wijkvereniging Aagtdorp (Aagtdorp)
Aagtdorp is 1 van de 2 wijkverenigingen in de kern Schoorl en telt 125 inwoners als lid. Van 
het totaal beschikbare budget van € 2.738 voor deze kern is voor 2021 € 1.100 subsidie 
gevraagd; er is € 1.538 verleend en € 438 geweigerd.
Wijkvereniging Kruidenbuurt (Kruidenbuurt)
Kruidenbuurt is 1 van de 3 wijkverenigingen in de kern Bergen West en telt 125 inwoners als 
lid. Van het totaal beschikbare budget van € 4.190 voor deze kern is € 700 subsidie 
gevraagd, er is € 998 verleend en € 298 geweigerd.

Woonbelangenvereniging Van Reenenpark e.o. (Van Reenenpark)
Van Reenenpark is 1 van de 3 wijkverenigingen in de kern Bergen West en telt 155 
inwoners als lid. Van het totaal beschikbare budget van € 4.190 voor deze kern is € 1.500 
subsidie gevraagd, er is € 1.237 verleend en € 263 geweigerd.

Schoorl Community
Schoorl Community is 1 van de 2 wijkverenigingen in de kern Schoorl. Van het totaal 
beschikbare budget van € 2.738 voor deze kern is voor 2020 en 2021 € 2.500 subsidie 
gevraagd; er is € 2.400 verleend, zijnde € 1.200 voor 2020 en € 1.200 voor 2020 en er is
€ 100 geweigerd.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee 
Vereniging Dorpsbelangen Egmond Parel aan Zee heeft voor 2021 nog geen aanvraag 
ingediend. Hierover is overleg gaande met de gebiedsregisseur.

Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen 
Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen heeft voor 2021 nog geen aanvraag ingediend. 
Hierover is overleg gaande met de gebiedsregisseur. 

4.3. Een veilige gemeente
Binnen het programmaonderdeel Een veilige gemeente wordt subsidie verstrekt voor het 
realiseren van beleidsdoelstellingen voor het beleidsterrein Openbare orde en Veiligheid.
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Openbare orde en Veiligheid
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam 
aanvrager

Verleende 
subsidie 2020

Gevraagde 
subsidie 

2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 2021

Stichting 
Slachtofferhul
p

€ 4.795 € 8.930 € 4.775 € 4.155

Totaal € 4.795 € 8.930 € 4.775 € 4.155

Stichting Slachtofferhulp Nederland (SSN)
SSN verleent psychosociale en juridische hulp aan inwoners uit de gemeente 
Bergen die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, verkeersongeluk, 
calamiteiten of achterblijver(s) zijn bij een langdurige vermissing. Doel is het 
voorkomen van trauma’s waardoor mensen niet meer kunnen deelnemen aan 
het maatschappelijk leven. Per inwoner is er een maximaal bedrag van € 0,16 
beschikbaar. Er is € 8.930 subsidie a € 0,298 per inwoner gevraagd, er is € 4.775 
afgerond (29.842 à € 0,16) voor 2021 verleend en € 4.155 is geweigerd op grond 
van het maximaal beschikbare bedrag per inwoner.
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5.  Programma Een aantrekkelijke gemeente 
In dit hoofdstuk treft u de gevraagde subsidies en genomen subsidiebesluiten aan voor het 
programmaonderdelen Cultuur, recreatie en toerisme en Een bereikbare gemeente.

5.1. Cultuur, recreatie en toerisme
Binnen het programmaonderdeel Cultuur, recreatie en toerisme wordt subsidie verstrekt 
voor het realiseren van beleidsdoelstellingen voor de volgende beleidsterreinen:
1. Cultuurpresentatie, cultuurproductie en Cultuurparticipatie
2. Musea
3. Toerisme en recreatie
4. Evenementen en Volksfeesten

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en Cultuurparticipatie
Onder de tabel treft u per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleend
e 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Bergens Symfonie Orkest  € 1.350  € 1.500  € 1.500  € - 

Het Bergerveerhuiskoor  € -  € 750  € 750  € - 

Lamoraal van Egmont  € 3.600  € 3.600  € 3.600  € - 

Muziekvereniging De Vriendschap  € 4.275  € 4.800  € 3.600  € 1.200 

Muziekvereniging Eensgezindheid  € 7.875  € 8.000  € 8.100  € -100 

Stichting Artiance  € 16.473  € 16.486  € 16.486  € - 

Stichting Bergense Harmonie  € 4.518  € 4.518  € 4.518  € - 

Stichting CineBergen  € 16.185  € 30.000  € 16.113  € 13.887 

Stichting Gebruik Slotkapel  € 4.084  € 4.084  € 4.084  € - 

Stichting Holland Music Session & Festival  € 40.641  € 18.301  € 13.547  € 4.754 

Stichting Kindermuziek Nederland  € -  € 5.865  € -  € 5.865 

Stichting Kunst-10-daagse Bergen  € 13.500  € 14.000  € 13.500  € 500 

Stichting Museum van Egmond  € 3.956  € 5.900  € 4.659  € 1.241 

Stichting Schoorlse Kunsten  € -  € 9.000  € 9.000  € - 

Stichting Zingen Maakt Leven  € -  € 1.000  € 750  € 250 

Totaal € 116.457 € 127.804 € 100.207 € 27.597

Bergens Symfonie Orkest
Het Bergens Symfonie Orkest voert naast de jaarlijkse vier concerten een ensemblemiddag 
uit en verleend medewerking aan de herdenking op 4 mei in de Ruïnekerk. Ook wordt er 
wekelijks gerepeteerd met haar leden. Zo kan op een laagdrempelige wijze een kwalitatief 
klassiek concert worden bijgewoond, het liefs met jong (aanstormend) talent als solist of een 
solist van wereldniveau. Aan de vereniging is op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart 
de gevraagde subsidie van € 1.500 voor professionele begeleiding verleend.

Het Bergerveerhuiskoor
Het Bergerveerhuiskoor verzorgt kooroptredens in verpleeg-, verzorgingstehuizen en bij 
Korenfestivals, uitgevoerd door hun leden, waarvan 27 volwassen amateur-
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kunstbeoefenaars afkomstig uit de gemeente Bergen. Deze eenmalige subsidie is verleend 
voor het bevorderen van de sociale cohesie waarbij door de activiteiten de verbinding tussen 
de dorpen van Bergen onderling worden versterkt. De gevraagde subsidie is verleend op 
basis van deelname van het aantal volwassen amateurkunst-beoefenaars.

Lamoraal van Egmont
Muziekvereniging Lamoraal van Egmont uit Egmond aan den Hoef, biedt jeugdactiviteiten 
aan en heeft een aanbod voor school. Aan de vereniging is op basis van de Cultuurnota 
Kunst in het Hart de gevraagde subsidie verleend van maximaal € 3.600 gebaseerd op zes 
jeugdleden (à  € 225 maximaal per jeugdlid) en een subsidiebedrag voor professionele 
begeleiding (maximaal € 2.250).

Muziekvereniging De Vriendschap
Muziekvereniging De Vriendschap uit Bergen biedt jeugdactiviteiten en vraagt € 4.800 
subsidie aan. Aan hen is op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart een subsidie 
verleend van maximaal € 3.600 gebaseerd op zes jeugdleden (a € 225 maximaal per 
jeugdlid) en een subsidiebedrag voor professionele begeleiding (maximaal € 2.250) en is € 
1.200 geweigerd.

Muziekvereniging Eensgezindheid
Muziekvereniging Eensgezindheid uit Egmond-Binnen biedt jeugdactiviteiten en heeft een 
aanbod voor scholen. Aan hen is op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart een subsidie 
verleend van maximaal € 8.100 gebaseerd op zesentwintig jeugdleden (à  € 225 maximaal 
per jeugdlid) en een subsidiebedrag voor professionele begeleiding (maximaal € 2.250). Zij 
heeft € 8.000 subsidie gevraagd en er is € 8.100 verleend. 

Stichting Artiance
Stichting Artiance vraagt subsidie aan voor het projectplan voor Cultuur 2021-2024 (CMK3) 
wat een van de initiatieven is van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit Fonds ondersteunt 
vernieuwende initiatieven die actieve deelname aan cultuur teweeg brengen. CMK3 speelt, 
naast het thema ‘kansengelijkheid’ ook in op lokale wensen, zoals aandacht voor het 
voortgezet onderwijs en de relatie binnenschools-buitenschools. 
CMK3 heeft als doel het versterken van de kwaliteit van het cultuuronderwijs en de educatie 
voor scholen door culturele aanbieders, door het stimuleren van het ontstaan van duurzame 
en intensieve samenwerking tussen onderwijs en de culturele sector. De matchingsbijdrage 
is vastgesteld op € 16.486. Dit bedrag is aan subsidie verleend voor 2021. 

Stichting Bergense Harmonie
Stichting Bergense Harmonie biedt jeugdactiviteiten aan. Aan hen is op basis van de 
Cultuurnota Kunst in het Hart een subsidie verleend van maximaal € 4.518, gebaseerd op 
een exploitatiebijdrage van € 2.770 en voor professionele begeleiding (€ 1.748). 

Stichting CineBergen
Stichting CineBergen in De Zwarte Schuur gelegen op landgoed ’t Oude Hof in de kern 
Bergen vertoont kwaliteitsfilms, biedt filmeducatie en overige culturele activiteiten in 
samenwerking met o.a SWB, De Zonnebloem, Museum Kranenburgh, Jazz&Sail Bergen en 
de Kunst-10-daagse. De structurele subsidie is berekend op basis van € 0,54 per inwoner en 
kent een ondergrens van minimaal € 16.000. Zij vraagt structureel € 30.000. Aan hen is op 
basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart € 16.113 subsidie verleend en is € 13.887 
geweigerd.
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Stichting Gebruik Slotkapel
Stichting Gebruik Slotkapel beheert de Slotkapel, gevestigd in Egmond aan den Hoef. In de 
Slotkapel worden zes concerten en twee Kerstconcerten georganiseerd, worden 
rondleidingen gegeven voor gezelschappen en scholen waarbij wordt verteld over de historie 
van de Slotkapel en vinden er voordrachten door jongeren via muziek en historie plaats en 
wordt er voor scholen een Boerenkoolmaaltijd verzorgd. Aan hen is op basis van de 
Cultuurnota Kunst in het Hart de gevraagde subsidie ook verleend.

Stichting Holland Music Sessions & Festival (Holland Music Sessions)
Holland Music Sessions vraagt voor 2021 een jaarlijkse subsidie aan van € 13.547 voor 
concerten in de Ruïnekerk, een eenmalige subsidie voor educatie van € 2.250 en een 
eenmalige subsidie € 2.504 voor spreiding van concerten 

Hieronder treft u per gevraagd bedrag een toelichting aan.
 Jaarlijkse subsidie van € 13.547 voor concerten in de Ruïnekerk

Holland Music Sessions voert jaarlijks in de kern Bergen avond-, matinee- en familie-
concerten in de Ruïnekerk uit, waarvoor de voor 2021,op basis van de Cultuurnota Kunst in 
het Hart, gevraagde subsidie van € 13.547 is verleend.  

 Eenmalige subsidie € 2.250 voor educatie
Holland Music Sessions voert in 2021 voor het vijfde jaar het Educatieproject uit voor 
leerlingen in het voortgezet onderwijs. Er wordt klassieke muziek voor en door jongeren in 
Bergen en omstreken aangeboden middels uitvoering van drie openbare masterclasses per 
deelnemende school in het voortgezet onderwijs in Alkmaar, Bergen en Heiloo. Ook worden 
concerten uitgevoerd door de scholieren in TAQA Theater De Vest en/of het Koninklijk 
Concertgebouw. In 2016 (subsidie € 4.000) heeft de gemeente Bergen dit nieuwe initiatief 
voor de eerste keer gesubsidieerd. In de Cultuurnota Kunst in het Hart is opgenomen dat er 
voor maximaal vijf jaar subsidie verstrekt kan worden. Er is voor 2021 voor het vijfde jaar 
een eenmalige subsidie € 2.250 subsidie (gelijk aan vierde jaar) gevraagd. 
Zodra het incidentele cultuurbudget voor 2021 beschikbaar is gesteld kan de gevraagde 
subsidie worden verleend. De stichting is hiervan middels een informatiebrief van 23 
december 2020 (20uit04029) van op de hoogte gesteld.

 Eenmalige subsidie € 2.504 voor spreiding van concerten
Holland Music Sessions vraagt voor deze activiteit € 2.504 subsidie aan. Zij voert in 2021 
voor het zesde jaar deze  avond- en familieconcerten uit in de kernen Egmond aan den 
Hoef, Schoorl en Groet. In de Cultuurnota Kunst in het Hart is opgenomen dat voor 
maximaal vijf jaar subsidie kan worden verstrekt. Daarom is besloten de aanvraag voor 2021 
te weigeren.

Stichting Kindermuziek Nederland
Stichting Kindermuziek Nederland zou voor 2020 voor de vijfde keer het Kindermuziek-
festival organiseren waarvoor een subsidieaanvraag is ontvangen. In 2016 heeft de 
gemeente Bergen dit nieuwe initiatief voor de eerste keer gesubsidieerd. Op basis van de 
Cultuurnota Kunst in het Hart, waarin is opgenomen dat er maximaal vijf jaar subsidie 
verstrekt kan worden, zou 2020 voor het vijfde jaar een eenmalige subsidie verleend 
worden. 
Door de coronamaatregelen is het besluit op de aanvraag in overleg met de stichting 
doorgeschoven naar 2021. Recent is bekend geworden dat het Kindermuziekfestival ook in 
2021 niet plaats kan vinden. De stichting heeft hun aanvraag voor 2021 ingetrokken. Voor 
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2022 kan een nieuwe aanvraag worden ingediend zodat voor de vijfde en laatste keer deze 
subsidie voor deze activiteit kan worden verleend.

Stichting Kunst-10-daagse Bergen
Stichting Kunst-10-daagse Bergen organiseert een jaarlijks kunstevenement in de maand 
oktober met als hoogtepunt de Kunst-10-daagse (K10D) in de gemeente Bergen 
(dorpskernen Bergen en Bergen aan Zee) met als voornaamste activiteit: het aanbieden en 
tentoonstellen van kunst op ca. 250 locaties. Zij vraagt hiervoor € 14.000 subsidie aan.
Aan Stichting Kunst-10-daagse is op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart € 13.500 
subsidie verleend en is € 500 geweigerd.

Stichting Museum van Egmond
Stichting Museum van Egmond verzorgt tentoonstellingen op museaal gebied en voert het 
Project Tijdgeest uit, waarbij scholen het museum bezoeken. Ook verzorgt het museum de 
Klederdrachtwerkgroep. Er is voor 2021 een subsidie gevraagd van € 5.900, waarvan            
€ 5.150 voor project Tijdgeest en voor tentoonstellingen op museaal gebied en € 750 voor 
de Klederdrachtwerkgroep. Op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart is voor het project 
Tijdgeest en de tentoonstellingen op museaal gebied maximaal € 3.956 verleend en € 1.194 
is geweigerd. Voor de Klederdrachtwerkgroep is eenmalig maximaal € 703 verleend en is
€ 47 geweigerd.

Stichting Schoorlse Kunsten
Stichting Schoorlse Kunsten organiseert een keer in de twee jaar de Kunstmanifestatie 
SchoK, waarbij professionele beeldende- en uitvoerende kunstenaars zich presenteren op 
een manier die verder gaat dan werk, exposeren of optreden op een podium in een publieke 
ruimte. De gevraagde subsidie is op basis van de Cultuurnota Kunst in het Hart voor 2021 
verleend.

Stichting Zingen maakt leven
Stichting Zingen maakt leven biedt zingen in groepsverband aan en oefent voor optredens
waarvan 33 leden van de stichting afkomstig zijn uit de gemeente Bergen. Deze eenmalige 
subsidie is voor het bevorderen van de sociale cohesie waarbij de verbinding tussen de 
dorpen van Bergen onderling worden versterkt. De gevraagde subsidie is verleend op basis 
van deelname aantal volwassen amateurkunst-beoefenaars.

Musea
Onder de tabel treft u van de verschillende aanvragen van Kranenburgh Culturele 
Buitenplaats (Museum Kranenburgh).een toelichting aan.

Museum Kranenbugh Verleende 
subsidie 

2020

Gevraagde 
subsidie 

2021

Verleende 
subsidie 

2021

Geweigerd
e subsidie 

2021
Jaarlijkse subsidie € 540.000* € 500.000 € 500.000 € -
Brede Regeling Combinatiefunctie € 67.500 € 75.000 € 67.500 € 7.500
Roaring Twenties, eenmalig € 50.000 € 50.000 € 50.000 € -
Totaal € 657.500 € 625.000 € 617.500 € 7.500

*waarvan € 40.000 eenmalig
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Hieronder geven wij per aanvraag een toelichting

 Jaarlijkse subsidie € 500.000
Museum Kranenburgh voert hiervoor in 2021 activiteiten uit gericht op:
a. Het versterken van het cultureel klimaat/imago van Bergen als kunstenaarsdorp.
b. Meer toerisme in Bergen.
c. Dat inwoners volwaardig mee kunnen doen en daar waar nodig ondersteuning krijgen.
d. Dat inwoners elkaar ondersteunen en zich actief inzetten voor hun omgeving.
e. De jeugd zich maximaal kan ontwikkelen en gezond en veilig kan opgroeien.
Deze activiteiten dragen bij aan de beleidsdoelstellingen voor economie en toerisme en op 
het maatschappelijk terrein. Voor deze activiteiten wordt aan hen op basis van de 
Cultuurnota Kunst in het Hart voor 2021 maximaal € 500.000 subsidie verleend.

 Brede Regeling Combinatiefunctie, structurele subsidie van € 67.500
Museum Kranenburgh zet jaarlijks 1,13 fte Cultuurcoaches in op de basisscholen in de 
gemeente Bergen voor diverse kunstdisciplines in het kader van de Brede Regeling 
Combinatiefunctie. Zij vraagt hiervoor € 75.000 subsidie aan. De raad heeft bij het besluit 
over de Ombuigingen 2013-2016 van 28 juni 2012 besloten voor het uitvoeren van de 
Combinatiefuncties maximaal € 67.500 beschikbaar te stellen aan Museum Kranenburgh. 
Op grond van dit raadsbesluit is voor 2021 aan Museum Kranenburgh een subsidie verleend 
van maximaal € 67.500 en is € 7.500 van hun aanvraag geweigerd.

 Eenmalige subsidie € 50.000 voor Roaring Twenties
Aan Museum Kranenburgh is voor de periode 2020-2021 per jaar € 50.000 subsidie 
verleend voor het realiseren van een grote tentoonstelling met als thema The Roaring 
Twenties. Naast deze tentoonstelling initieert het museum ook diverse randprogrammering 
in samenwerking met lokale culturele partners. Hierdoor ontwikkelt de tentoonstelling zich 
naar een brede manifestatie in Bergen, waarin 100 jaar wordt teruggekeken naar de jaren 
twintig van de vorige eeuw en tegelijkertijd wordt scherp gesteld op de tijd van nu. Met deze 
tentoonstelling wordt bijgedragen aan het versterken van het culturele klimaat/imago van 
Bergen als kunstenaarsdorp. Voor 2021 is voor de uitvoeringsfase een eenmalige subsidie 
van € 50.000 verleend.

Toerisme en recreatie
Subsidies binnen dit beleidsterrein worden verstrekt op basis van de ‘Subsidieregeling 
toerisme- en innovatiefonds 2020’. In deze regeling staat dat subsidie uitsluitend kan worden 
verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan het versterken van de toeristische en recreatieve 
aantrekkelijkheid en het versterken van aanbod en activiteiten die bijdragen aan de identiteit 
en het onderscheidend vermogen van de gemeente Bergen. De activiteiten dienen:
a. een toeristisch- en/of recreatief karakter te hebben; en
b. innovatief te zijn, dus onderscheidend ten opzichte van het bestaande aanbod;
c. een economische en/of toeristische impuls te zijn voor de gemeente Bergen als geheel 

of een specifieke kern in het bijzonder; en
d. qua aard, thema, tijdstip, omvang en kwaliteitsniveau te passen binnen de 

evenementenkalender van de gemeente Bergen; en
e. de potentie te hebben een rendabele business case te zijn, zodat de activiteit na 

maximaal drie keer subsidie te hebben gekregen zonder subsidie kan worden 
gecontinueerd.. Dit geldt niet voor incidentele innovatieve activiteiten.
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De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een 
maximum van € 5.000 per jaar per activiteit. Indien de activiteit meermaals georganiseerd 
wordt, wordt in de verwachting dat de activiteit een rendabele business case wordt, 
maximaal drie keer subsidie verstrekt voor de betreffende activiteit.
a. In het tweede jaar wordt maximaal 40% van de subsidiabele kosten verstrekt, met een 

maximum van € 4.000 per jaar per activiteit;
b. In het derde jaar wordt maximaal 30% van de subsidiabele kosten verstrekt, met een 

maximum van € 3.000 per jaar per activiteit.

Onder de tabel treft u per aanvrager voor deze regeling een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleend
e 
subsidie 
2020

Gevraagd
e subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerd
e subsidie 
2021

Art Bergen - € 5.000 Nog te 
besluiten

Publimix Natuur - Techniek - € 5.000 € 5.000 € -

Stichting Holland Music Session & Festival - € 5.000 Nog te 
besluiten

Stichting Oerij - € 5.000 € 5.000 € -

Stichting Schoorl Community - € 2.500 € 2.500 € -

Totaal - € 22.500 € 12.500 € -

Art Bergen
Art Bergen vraagt voor 2021 € 5.000 subsidie aan voor het creëren van een platform om 
kunst in de gemeente Bergen 365 dagen per jaar in brede vorm onder de aandacht te 
brengen. Op de aanvraag van Art Bergen dient nog een besluit te worden genomen.

Publimix Natuur – Techniek
Publimix Natuur – Techniek vraagt voor 2021 € 5.000 subsidie aan voor het organiseren van 
het Golden Smile International Comedy Filmfestival voor inwoners, bezoekers en toeristen in 
de gemeente Bergen. Tijdens het festival worden voornamelijk komische films vertoond op 
verschillende locaties in Bergen. Een deel van de vertoningen zal online plaatsvinden of via 
streaming video naar kleine locaties in Bergen. Door het organiseren van dit festival wordt 
een impuls gegeven aan het toerisme, cultuur en aan de cultuurbeleving in Bergen. 
Aan Publimix Natuur – Techniek is een subsidie van maximaal € 5.000 verleend.

Stichting Holland Music Session & Festival
Stichting Holland Music Session & Festival vraagt voor 2021 € 5.000 aan voor het 
organiseren van avondconcerten in Museum Kranenburgh, een openluchtconcert in het 
Bergerbos tegenover Pannenkoeken en Pizza Restaurant Duinvermaak en pop-up 
concerten in Bergen, Bergen aan Zee, Egmond en Schoorl. Op deze aanvraag dient nog 
een besluit te worden genomen.

Stichting Oerij
Stichting Oerij vraagt voor 2021 € 5.000 aan voor het organiseren van activiteiten in het 
kader van het jaarthema 'Ode aan het Nederlandse landschap'. Deze activiteiten dragen bij 
aan het versterken van de toeristische en recreatieve aantrekkelijkheid en het versterken 
van aanbod en activiteiten die bijdragen aan de identiteit en het onderscheidend vermogen 
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van de gemeente Bergen. Aan Stichting Oerij wordt daarom een eenmalige subsidie van 
maximaal € 5.000 verleend.

Stichting Schoorl Community
Stichting Schoorl Community vraagt € 2.500 aan voor het maken van vogelkastjes 
kunstwerkjes door tien Schoorlse kunstenaars. Aan inwoners wordt gevraagd om geschikte 
locaties aan te geven. Ook kunnen zij een kastje ‘adopteren’. Door het organiseren van deze 
activiteit met een route door Schoorl wordt een impuls gegeven aan de cultuurbeleving in 
Schoorl. De beoogde route is interessant voor bezoekers aan Schoorl. De route wordt 
kenbaar gemaakt via website en een aantrekkelijke folder. Aan Stichting Schoorl Community 
is daarom een eenmalige subsidie van maximaal € 2.500 verleend.

Evenementen en Volksfeesten
De in onderstaande tabel vermelde subsidies zijn verleend voor de organisatie van de 
jaarlijkse 4- en 5 mei-herdenkingen en de organisatie van Koningsdag. Onder de tabel treft u 
per aanvrager een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagd
e subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

4 mei Comité Bergen NH € 1.250 € 1.250 € 1.250 -

4 mei Comité Schoorl, Groet en 
Camperduin

€ 1.600 Nog te besluiten € 1.600

Comité Kamp Schoorl € 500 € 500 € 500 -

Koningsdag werkgroep Egmond aan 
den Hoef

€ 1.500 € 1.500 € 1.500 -

Oranje Comité Egmond aan Zee € 1.500 € 1.500 € 1.500 -

Oranje Comité Egmond-Binnen €1.400 € 1.400 € 1.400 -

Totaal € 6.150 € 7.750 € 6.150 € 1.600

4 mei Comité Bergen NH
Aan het 4 mei Comité Bergen NH is voor het met elkaar herdenken van de Tweede 
Wereldoorlog op 4 mei 2021 een subsidie verleend van € 1.250.

4 mei Comité Schoorl, Groet en Camperduin
Op de aanvraag van 4 mei Comité Schoorl, Groet en Camperduin dient zowel voor 2020 als 
voor 2021 (i.v.m. corona) nog een besluit te worden genomen.

Comité Kamp Schoorl
Aan het Comité Kamp Schoorl is voor de organisatie van de herdenking bij het monument 
Kamp Schoorl; het stimuleren van betrokkenheid van jeugd aan de herdenking; het project 
'de oorlog dicht bij huis'; informatie aan belangstellenden en achterhalen kennis naar 
waarheid en onderzoek voor 2021 een subsidie verleend van € 500.

Koningsdag werkgroep Egmond aan den Hoef
Aan Koningsdag werkgroep Egmond aan den Hoef is voor de viering van Koningsdag voor 
2021 een subsidie verleend van € 1.500.

Oranje Comité Egmond aan Zee
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Aan Oranje Comité Egmond aan Zee is voor de organisatie van Koningsdag voor 2021 een 
subsidie verleend van € 1.500.

Oranje Comité Egmond-Binnen
Aan het Oranje Comité Egmond-Binnen is voor kinderspelactiviteiten op Koningsdag voor 
2021 een subsidie verleend van € 1.400.

5.2. Een bereikbare gemeente 
Binnen het programmaonderdeel Een bereikbare gemeente wordt voor het realiseren van 
beleidsdoelstellingen subsidie verstrekt voor het beleidsterrein Verkeersmaatregelen.

Verkeersmaatregelen
Onder de tabel treft u een toelichting aan.

Naam aanvrager Verleende 
subsidie 
2020

Gevraagde 
subsidie 
2021

Verleende 
subsidie 
2021

Geweigerde 
subsidie 
2021

Vereniging Buurtbus Bergen € 8.000 € 8.000 € 8.000 -
Totaal € 8.000 € 8.000 € 8.000 -

Vereniging Buurtbus Bergen
Vereniging Buurtbus Bergen vraagt voor 2021 € 8.000 subsidie aan voor het onderhouden 
van het openbaar vervoer in en naar alle dorpskernen binnen de gemeente Bergen door het 
inzetten van drie buurtbussen van Connexxion op de dienstlijn '410'. Het inzetten van 
buurtbussen draagt bij aan het voorkomen dat inwoners, (vooral) ouderen, in een sociaal 
isolement terechtkomen. Aan Vereniging Buurtbus Bergen is een subsidie verleend van 
maximaal € 8.000.
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