
Offerte 2021-2024 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie (algemene voorzieningen) 

  Wijkteams (toegang) 

  Inkomensregelingen (incl. armoedebeleid) 

  Begeleide- en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen (Wmo) 

  Maatwerkdienstverlening 18+ 

  Maatwerkdienstverlening 18 - 

 

 
    

 
 

 

Onderwerp  :  Aanvullende subsidie Stichting MuzeRijk 2021/2022 

 

Betreft   :  FCL46700451 / ECL42002  

 

Incidenteel / structureel 

 

Investeringsbedrag   Niet van toepassing 

Afschrijvingstermijn   Niet van toepassing 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2021 2022 2023 2024 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 40 40 -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken   40   40 -  -  

-  



Algemene toelichting 

 

Stichting MuzeRijk is staat in om met veel vrijwilligers 

efficiënter dan de gemeente een ontmoetingsplein te 

exploiteren en slaagt erin om met behulp van ruime 

openingstijden en veel eigen activiteiten 50.000 bezoekers 

per jaar naar binnen te halen. Zij draagt wezenlijk bij aan 

verschillende maatschappelijke doelen van de gemeente.  

 

Op basis van het accommodatiebeleid van de gemeente 

Uden ontvangt stichting MuzeRijk ter ondersteuning 

hiervan op dit moment een basissubsidie van afgerond  

€ 69.000,- per jaar. 

 

Gezien de ontwikkelingen op het gebied van het 

accommodatiebeleid en de op handen zijnde harmonisatie 

van het beleid met de gemeente Landerd is samen met 

stichting MuzeRijk gekeken naar de voorliggende situatie.  

 

Dit leidt tot een verzoek van stichting MuzeRijk om een 

tijdelijke aanvulling op de basissubsidie gedurende twee 

jaar ter grootte van € 40.000,- per jaar. Hiervoor wordt nu 

tijdelijk extra budget gevraagd. 

 

Deze tijdelijke aanvullende subsidie is noodzakelijk om het 

huidige beheer en de activiteiten te kunnen continueren en 

voorwaarden stellend om wijkgericht de basis op orde te 

krijgen. Een tijdelijk aanvullende subsidie is verder 

wezenlijk om gezamenlijk (gemeente en stichting) te 

werken aan de doorontwikkeling van de multifunctionele 

accommodatie als ontmoetings- en ondersteuningsplekken. 

Hierbij gaat het mogelijk om een verdere uitwerking van én 

een bijdrage aan de pilot Netwerk van Voorzieningen. 

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

 

Deze aanvullende subsidie past bij de uitgangspunten van 

het coalitieakkoord waarin wordt ingezet op de door-

ontwikkeling van de multifunctionele accommodaties als 

ontmoetings- en ondersteuningsplekken en het voorkomen 

van extra zorg door preventie. 

 

 

 


