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Leeswijzer

De Subsidiekaart…

-  geeft informatie over subsidies die  

verstrekt zijn vanuit de gemeentebegroting 

en op basis van een subsidiebeschikking;

-  geeft informatie over structureel  

verstrekte subsidies in 2016 en  

incidenteel verstrekte subsidies in 2015;

-  geeft informatie over verstrekte  

subsidies op het gebied van  

maatschappelijke en stedelijke  

ontwikkelingen;

-   wordt jaarlijks in de zomerperiode  

aangeboden;

-  kan vragen om nadere informatie  

oproepen. Dit komt met name doordat de  

subsidiekaart een momentopname is en 

er vanaf het moment van publicatie  

wijzigingen kunnen ontstaan. 

Leeswijzer
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Voorwoord
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Voorwoord

Beste lezer,

De Subsidiekaart van de gemeente Uden geeft in grote 

lijnen inzicht in de subsidies die de gemeente verstrekt. 

De subsidies gaan via een subsidiebeschikking naar 

professionele organisaties en vrijwilligersorganisaties 

die gemeentelijk beleid uitvoeren.

De editie van 2016 is alweer de vijfde in haar huidige 

vorm. Wel heeft de subsidiekaart wat inhoud en vorm-

geving betreft een ontwikkeling doorgemaakt. 

Ieder jaar zetten wij ons in voor een nog overzichtelijker 

presentatie van alle gegevens. Wij hopen dat u dat bij 

het lezen ook zo ervaart.

De Subsidiekaart 2016 geeft informatie over de 

structurele subsidies voor 2016 en over de incidentele 

subsidies voor 2015. Jaarlijks is hiervoor ruim € 9,3 

miljoen opgenomen in de gemeentebegroting.

Als u vragen hebt over deze Subsidiekaart of u wilt 

meer informatie, neem dan gerust contact op met de 

subsidiemedewerkers van de afdeling Maatschappelijke 

Dienstverlening (MD), team Ondersteuning.

Wij wensen u veel leesplezier toe.

Met vriendelijke groet,

namens het College van burgemeester en wethouders,

Wethouder René Peerenboom
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Professioneel/niet-professioneel/ 
overig

  Incidenteel/structureel

> >

waarvan

Totaaloverzicht 
subsidies

   Professionele instellingen 

 € 8.961.280

   Niet-professionele instellingen 

 €      337.458

      Overig € 6.676 

 

      Totaal €   9.305.414

    Structurele subsidies 

totaal € 9.270.249

      Incidentele subsidies 

totaal € 35.165 

 

Totaal € 9.305.414
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Professioneel/niet-professioneel/ 
overig

Niet-professioneel structureel/incidenteel

   Structureel niet-professioneel 

  € 308.969

   Incidenteel niet-professioneel 
  € 28.489

 

  Totaal     € 337.458

>

Totaaloverzicht 
niet-professioneel
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Incidenteel niet-professioneel

Structureel niet-professioneel

Buurtwaarde  € 1.750

Ontwikkeling en participatie  € 12.102

Cultuur € 4.637

Impuls  € 10.000 

Totaal  € 28.489

Aantal aanvragen      20

Totaaloverzicht 
niet-professioneel
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* Bedoeld voor geluidproducerende activiteiten

**  Recreatieve voorzieningen= kinderboerderij, dierenweide of omheinde speeltuin

   

Adviesraden € 13.500

Armoedebestrijding € 30.500

Cohesie  € 134.648

Cultuur  € 23.026

Cultuur - accommodatie  € 6.000

Gebiedsplatforms  € 11.000

Recreatieve voorzieningen € 10.400

Sport  € 72.700

Overig  € 7.195

Totaal  € 308.969

Aantal aanvragen    146

**

*



Adviesraden 6
Armoedebestrijding      niet bekend
Cohesie 1.496
Cultuur 477
Cultuur - accommodatie n.v.t.
Gebiedsplatforms 57
Recreatieve voorzieningen 28
Sport 2.623
Overig 483

Totaal 5.170

Aantal aanvragen (buitenring)
Structureel niet-professioneel

Aantal vrijwilligers (binnenring)
Structureel niet-professioneel

Adviesraden 2
Armoedebestrijding 2
Cohesie 68
Cultuur 24
Cultuur - accommodatie 1
Gebiedsplatforms 6
Recreatieve voorzieningen 4
Sport 36
Overig 3

Totaal 146
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Incidenteel overig

Gevelsubsidie € 3.745

(uitgevoerd in 2015; tijdelijke regeling 2015-2016)

Monumenten  € 431

(onderhoud monumentale bomen) 

Cultuur

(aanschaf kunstwerk) € 2.500

Totaal  € 6.676

Aantal aanvragen      6

Totaaloverzicht 
overig



< € 20.000

Brabant Zorg 

Slachtofferhulp  
Nederland  
regio Brabant Noord,  
Brabant Zuid-Oost

Stichting Pallas/ 
Vrije School De Zevenster

Stichting Door en Voor

Stichting Het Noord-
brabants landschap

Alzheimer Nederland

< € 50.000

MEE Noordoost-Brabant 

Kiobra
 
Stichting 
Peuterspeelzaal 
Odiliapeel

Stichting 
Peuterspeelzaal 
Vrije School Uden

Blink 
Praktische Thuishulp 
Brabant Noordoost

Stichting Kinder-
boerderij Uden

Stichting Theaterspoor

< € 25.000

Totaaloverzicht 
professionele 
instellingen
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< € 75.000

VVV Noordoost-Brabant

Natuurcentrum  
De Maashorst

Stichting Muzerijk < € 100.000

Stichting 
Peuterspeelzaal 
Volkel

> € 100.000

Ons Welzijn

Markant Uden

de Bibliotheek Uden

Compass 

Stichting Udense  
Peuterspeelzalen

MRK Uden 

Stichting C

Stichting Uden  
Promotie 

VluchtelingenWerk WOBB
locatie Uden
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Vertrekpunt voor de  
financiële analyse van de  
grootste instellingen

•  De financiële analyse is gedaan op basis van de  

subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidiekaart 

gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan  

afgegeven subsidiebeschikking.

•  Het resultaat van de financiële analyse is weer- 

gegeven in percentages gerelateerd aan de totale  

lastenbegroting. Dit omdat een deel van de kosten door 

de gemeente Uden wordt gedragen, en vaak  

een deel door andere financiers. Het werken  

met percentages geeft inzicht in de kostenopbouw  

en maakt vergelijkingen tussen instellingen mogelijk.

•   In de analyse zijn kosten altijd ondergebracht bij één 

van de drie kostensoorten (activiteiten, huisvesting of 

overhead) en dus nooit onder meerdere.

•  Afschrijvingen worden (indien mogelijk) gesplitst en 

per kostensoort toegerekend.

•  De verdeling in genoemde drie kostensoorten is zoveel 

mogelijk uit elke begroting gehaald. Het is echter niet in 

alle gevallen mogelijk gebleken om dat daadwerkelijk te 

doen. In deze gevallen is afwijkend gerapporteerd.

•  Tot slot wijzen wij u erop dat de financiële analyse  

volledig is, maar een werkelijkheid beschrijft tot het  

moment waarop de subsidiekaart is opgeleverd. Lopende 

een jaar wordt overleg gevoerd, worden besluiten  

genomen, worden instellingen geconfronteerd met  

ontwikkelingen. Het is daarom mogelijk dat er iets  

gewijzigd is op het moment dat u de subsidiekaart leest. 

Wij vragen uw begrip daarvoor en adviseren u om vragen 

altijd te stellen aan de subsidiemedewerkers van de  

afdeling MD, team Ondersteuning.  
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Beleid en organisatie ONS welzijn

Algemeen doel organisatie: ONS welzijn maakt groei en ontwikkeling van burgers 
en de maatschappij mogelijk door samen met burgers, 
netwerkpartners en beleidsmakers te bouwen aan een 
inclusieve samenleving waarin iedereen van waarde 
is, iedereen mee mag en kan doen en jeugd veilig kan 
opgroeien. Iedereen doet mee en telt mee, dat is onze 
missie. 
Vanuit onze unieke positie en kracht streven wij naar:
1.  Het verbeteren of handhaven van individuele 

zelfredzaamheid op alle levensdomeinen.
2.  Het verbeteren of handhaven van alle vormen van 

participatie van de kwetsbare burger.
3.  Het verbeteren of handhaven van de sociale cohesie 

(leefbaarheid, acceptatie en sociale attentie) door en 
voor iedereen in de wijk.

4.  Het verbeteren of handhaven van de kwaliteit van de 
sociale en pedagogische infrastructuur voor jong tot 
oud.

5.  Het mobiliseren, verbinden, versterken of 
organiseren van samenredzaamheid en informele 
steun.

Aantal vrijwilligers: Circa 2.000 (voor geheel ONS welzijn)

Website: www.ons-welzijn.nl 

Bestuurder 
Miriam van der Smissen:

'Wij richten ons dit jaar vooral op 
het optimaliseren van het proces 
dat klanten doorlopen. Dat doen we 
bijvoorbeeld door de introductie van 
buurtuurtjes. Ook zetten we ons nog 
meer in om duurzame oplossingen 
te vinden die vanuit mensen zelf 
komen en/of een collectieve 
oplossing zijn.' 



Financiën

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 3.064.901

 Totaal beschikt
 € 2.893.251

Opbouw subsidie

  Structurele 
subsidiebudgetten 

 € 2.851.624
  Huisvesting/automatisering 
BJG  
€ 41.627

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 14,8%

 Huisvesting 
 7,0%

 Activiteiten 
 78,2%

Aansluiting op beleidsnota: Vitaal sociaal Uden

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

 
As50

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Ja
Nee

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij  
de financiële analyse:

• ONS welzijn is een fusieorganisatie. De nieuwe 
organisatie verzoekt de gemeentelijke opdrachtgevers 
het subsidiepeil 2015 voor 2 jaar (2016 en 2017) te 
bevriezen, of tenminste niet te bezuinigen. Hiermee 
kan de fusieorganisatie de fusie- en frictiekosten zelf 
opvangen en vanaf 1 januari 2018  3% inverdienen op de 
organisatiekosten. De gemeente Uden heeft hiermee 
ingestemd.

• Het beschikte subsidiebedrag valt lager uit omdat: 
-  een onderdeel in de aanvraag betrof een incidentele 

subsidie. Deze subsidie wordt daarom niet structureel 
meegenomen.

 -  een ander onderdeel in de aanvraag vanaf 2016 niet 
meer onder de basissubsidie valt.

• Er is een subsidieovereenkomst gesloten voor de 
uitvoering van taken in het sociale domein tussen de 
gemeente Uden en ONS welzijn voor 2016 en 2017.

Periode subsidieafspraken: 2016 en 2017

Inkomstenbronnen: Gemeenten in de regio/As50, 
deelnemersbijdragen en marktopdrachten
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Beleid en organisatie Markant Uden (HTME)

Algemeen doel organisatie: Het theater biedt een breed programma, voor ieder 
wat wils. Van mooie en ontroerende opera’s tot 
hilarische cabaretvoorstellingen. De grote zaal, een 
sfeervolle foyer en twee kleinere zijfoyers voor kleinere 
ontvangsten, maken Markant Uden uitermate geschikt 
voor een zakelijke ontmoeting. Er staan regelmatig 
productpresentaties, jubilea en recepties op het 
programma.

Aantal vrijwilligers: 15

Website: www.markantuden.nl 

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom 
op de taart naar cement voor de samenleving’

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Directeur Ewald Dekkers:

‘Markant Uden is de ontmoetingsplek van 
Uden! Binnen Markant Uden biedt het 
theater een prachtig podium aan zowel 
(inter)nationaal bekende artiesten en 
gezelschappen, maar zeer zeker ook aan 
talenten uit de directe regio en uit de eigen 
lokale gemeenschap.
Om een passend podium te kunnen bieden 
aan en een vroegtijdige relatie op te bouwen 
met nieuw, opkomend talent, zal in 2016, 
binnen de bestaande faciliteiten, een “kleine 
zaal” worden ingericht. Daarin wordt in het 
seizoen 2016-2017 een vijftal voorstellingen 
geprogrammeerd.’



Financiën

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 1.654.155

 Totaal beschikt
 € 1.654.155

Opbouw subsidie

 Cultureel programma 
 € 834.231

 Volkscultureel programma  
 € 104.491

 Meerjarenonderhoud 
 € 254.661

 Huur pand Theater Markant 
 € 460.772

Totaal opgesplitst in

 Personeel 
 18,6%

 Huisvesting 
 37,8%

 Overig 
 43,6%

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij  
de financiële analyse:

De personeels- en activiteitenkosten, afschrijvingen en 
rentebaten zijn niet splitsbaar in activiteiten en overhead. 
Daarom is gekozen voor de alternatieve verdeling, te weten: 
Personeel, Huisvesting en Overig.

Periode subsidieafspraken: 2011 tot en met 2026

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en 
commerciële dan wel (volks)culturele verhuringen
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Beleid en organisatie Bibliotheek Uden

Algemeen doel organisatie: In de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk worden de 
kernfuncties van het Openbare Bibliotheekwerk benoemd: 
lezen, leren, informeren, toegang tot kunst en cultuur, debat 
en (gekwalificeerd) ontmoeten.
Met gebruikmaking van alle media en collecties, analoge en 
digitale, kan de burger op een moderne manier kennis en 
cultuur verwerven. Dit maakt de Openbare Bibliotheek tot 
hét instrument om overheidsdoelstellingen op het gebied 
van media, cultuur en informatie te realiseren.

Aantal vrijwilligers: 7

Website: www.bibliotheekuden.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012 – 2016 ‘van slagroom 
op de taart naar cement voor de samenleving’

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Directeur Jan Klijweg:

‘De bibliotheek geeft prioriteit aan 
het voorkomen en bestrijden van 
laaggeletterdheid en het wegwerken 
van achterstanden op het gebied van 
digitale vaardigheden. Samen met 
een viertal organisaties in Uden wordt 
gewerkt aan het tot stand brengen 
van een Taalpunt c.q. Taalhuis in de 
bibliotheek.
Naast verdere uitbouw van de 
samenwerking met onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en 
instellingen, wordt gekeken hoe het 
gebouw waarin de bibliotheek zich 
bevindt, mogelijkheden biedt voor 
andere invulling.’



Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht 
begroting:

n.v.t.

Opmerkingen bij  
de financiële analyse:

  n.v.t.

Periode subsidieafspraken: 2016, op basis van een structurele subsidierelatie

Inkomstenbronnen: Inkomsten gebruikers (abonnees), gemeente Uden

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 1.090.910

 Totaal beschikt
 € 1.088.728

Totaal opgesplitst in

 Overhead
 24,0%

 Huisvesting 
 22,0%

 Activiteiten 
 54,0%

Financiën

19



Beleid en organisatie Compass

Algemeen doel organisatie: Compass is verantwoordelijk voor het professionele 
jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Uden. Compass 
kent twee werkvormen: naast het Jongerenwerk (inclusief 
Jongerencentrum MC), exploiteert de stichting ook 
Cultuurpodium De Pul.

Compass wordt gezien als expertisecentrum, zowel op cultureel 
terrein (specialisatie popmuziek) als wat betreft jongerencultuur 
in de breedste zin des woords. Compass is een professionele 
opdrachtnemer, initiator van projecten en betrouwbare 
samenwerkingspartner. 

Aantal vrijwilligers: 150+

Website: www.livepul.com 
www.filmpul.com
www.inuje.nl

Aansluiting op beleidsnota: Beleidskader Jeugd en beleidskader Cultuur

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel): n.v.t.

Directeur Larissa van Dommelen:

‘Verbreding, verdieping en verbinding van 
bestaande functies (punt 1 en 2), en het 
vieren van onze successen:

1. De Pul als popcentrum in de regio;
2. Jongerenwerk als verbindende factor;
3. Filmhuis De Pul bestaat in 2016 40 jaar;
4. Compass bestaat in 2017 10 jaar;
5.  Jongerencentrum MC bestaat in 2017  

15 jaar;
6. Poppodium De Pul bestaat in 2018 50 jaar.’



Financiën

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 739.078 
  Totaal beschikt
 € 739.078

Opbouw subsidie

 Basistaken/exploitatie 
 € 583.636 

 Huurkosten 
 € 44.152 

 Inventaris 
 € 9.274

 Buurtsportcoach 
 € 27.055 
 Duurzame instandhouding
  voorzieningen  

€ 74.961

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 25,0%

 Huisvesting 
 29,0%  

 Activiteiten 
 46,0%
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Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Deels (in ontwikkeling)
Ja (maar kostprijs is nog niet integraal)

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

n.v.t.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en de bijdrage(n) van deelnemers, 
fondswerving, omzet en recette van horeca en evenementen



Beleid en organisatie Peuterspeelzalen

Algemeen doel organisatie: De Stichting Udense Peuterspeelzalen brengt peuters 
samen in een veilige, pedagogisch verantwoorde omgeving. 
Het spel van de kinderen wordt door professionals 
begeleid met aandacht voor alle ontwikkelingsgebieden 
van kinderen. Signaleren en doorverwijzen naar zorg is 
verder een belangrijke taak. Alsook het uitvoeren van 
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door middel van 
de combinatie van een rijke speel- en leeromgeving en 
observaties worden ontwikkelingsachterstanden tijdig in 
beeld gebracht en waar mogelijk verkleind.

Aantal vrijwilligers: n.v.t.

Website: www.peuterspeelzalenuden.nl

Aansluiting op beleidsnota: Beleidsplan Peuterspeelzalen Uden en ontwikkelingen 
harmonisatie van peuterspeelzalen naar peuteropvang

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Coördinator Petra Hoeke:

‘In 2016 verwacht de SUP verdere stappen te 
kunnen zetten in het kader van de harmonisatie.
Naar verwachting zal in 2016 meer duidelijkheid 
komen over de kabinetsplannen en de toekomst van 
het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Uden.
Binnen samenwerkingsverbanden en 
bredeschoolnetwerken zullen afspraken worden 
gemaakt over doorgaande lijnen betreffende 
overdracht, zorg voor kinderen, ouderbetrokkenheid 
en pedagogische kaders.
Verdere professionalisering van medewerkers 
gericht op versterken van pedagogische kwaliteit.’



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

• De SUP heeft een ander normkostenmodel gebruikt dan de 
gemeente hanteert. Daarnaast heeft de SUP de loonkosten 
met 7,6% verhoogd terwijl in het normkostenmodel alles 
al op schaaleinde zit. De gemeente zal het verschil niet 
opvullen.

• De beschikte subsidie wordt besteed aan regulier 
peuterspeelzaalwerk, niet aan VVE of inspecties.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en ouderbijdragen

Subsidie 2016

  Totaal aangevraagd
 € 465.385

 Totaal beschikt
 € 410.777

Opbouw subsidie

 Peuterspeelzaalwerk 
 € 381.875

 Huurkosten    
 € 28.902

Totaal opgesplitst in

 Overhead  
 18,7%

 Huisvesting  
 7,9%

 Activiteiten  
 73,4%
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Beleid en organisatie MRK

Algemeen doel organisatie: Het MRK Uden, het grootste museum voor religieuze 
kunst in Zuid-Nederland, is een toonaangevende 
instelling op het gebied van historische en hedendaagse 
religieuze kunst. Het heeft tot taak om het religieus 
- merendeels katholiek - erfgoed te behouden, te 
beschrijven en te presenteren.
Het  museum maakt onderdeel uit van een unieke 
locatie, een historische, ten dele door zusters 
Birgittinessen bewoonde abdij met kruidentuin. Het 
complex ligt aan de rand van het centrum van Uden 
in een groene, landelijk aandoende omgeving. Zowel 
de collectie als het abdijgedeelte van het museum 
zijn nationaal monument. Door de unieke locatie 
in een bewoonde abdij verbindt het MRK kunst en 
geschiedenis, religie en spiritualiteit, natuur en cultuur.

Aantal vrijwilligers: 50

Website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom 
op de taart naar cement voor de samenleving’

Projectleider Henny Luijten en 
conservator Wouter Prins:

‘De speerpunten voor 2016 zijn:
-  verbouwing en herinrichting van het museum.
-  doorontwikkelen nieuw profiel met meer aandacht 

voor de bijzonder locatie, klooster en natuur. 
Verbreding tot een ontmoetingsplek voor liefhebbers 
van kunst, muziek en spiritualiteit.

-  implementeren nieuwe verdienmodellen uit horeca, 
winkel, ontvangsten en evenementen

-  vervullen van een voortrekkersrol om het culturele 
klimaat in de gemeente te versterken.

-  educatief project FEEST voor leerlingen uit de regio 
over religieuze feesten in Nederland.

-  organisatie van de expositie SFEREN, Jheronimisch 
Bosch en Marc Mulders.'



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Bezuinigingsopdracht: Vanaf 1 januari 2016: € 15.000

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

n.v.t.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, Bisdom ’s-Hertogenbosch, 
sponsorgelden, entreegelden, verkoop van catalogi

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 258.394

 Totaal beschikt
 € 257.877

Totaal opgesplitst in 

 Overhead 
 30,6%

 Huisvesting 
 29,2%

 Activiteiten 
 40,2%

25



Beleid en organisatie Stichting C

Algemeen doel organisatie: Het met elkaar verbinden van cultuur en de lokale 
gemeenschap alsmede het tot stand brengen en 
in stand houden van een netwerk van cultuur- en 
onderwijsinstellingen in het kader van cultuureducatie, alles 
in de ruimste zin.

Aantal vrijwilligers: n.v.t.

Website: www.stichtingc.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie gemeente Uden 2012-2016 ‘van slagroom 
op de taart naar cement voor de samenleving’

Intergemeentelijke afspraken:
(inhoudelijk en/of financieel)

n.v.t.

 

Manager Janneke van Summeren:

‘Stichting C richt zich in 2016, naast de 
vaste activiteiten, op de voorbereiding op 
de discipline Nieuwe media die samen met 
literatuur in 2016-2017 centraal staat in ons 
aanbod voor het basisonderwijs. Maar die 
ook steeds belangrijker wordt in het hele 
onderwijs, dus de ambitie om hier voorloper 
in te worden, is er dan ook. Maar ook werken 
we aan het samengaan met Mondriaanhuis 
tot één nieuwe, solide organisatie die 
garant staat voor kwalitatief hoogwaardige 
cultuureducatie.’



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: n.v.t.

Opmerkingen bij  
de financiële analyse:

• De personeelskosten zijn niet splitsbaar in activiteiten 
en overhead. Daarom is gekozen voor de alternatieve 
verdeling, te weten: Personeel, Huisvesting en Overig.

• De combinatiefunctionarissen Cultuur worden door 
de gemeente Uden gesubsidieerd via Stichting 
C. Omdat dit een Rijksregeling betreft, wordt de 
combinatiefunctie apart benoemd.

•  CMK: Cultuureducatie Met Kwaliteit.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden en provincie Noord-Brabant

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 214.071

 Totaal beschikt
 € 214.706

Opbouw subsidie

 Basistaken 
 € 94.540

 Combinatiefunctie cultuur 
 € 57.241

 CMK-regeling
 € 19.901
 Huurkosten
 € 43.024

Totaal opgesplitst in:

 Personeel  
 61,8%

 Huisvesting:  
 26,6%

 Overig  
 11,6%
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Beleid en organisatie Uden Promotie

Algemeen doel organisatie: 1. De algehele promotie van het centrumgebied van 
Uden;

2.  Uitvoering geven aan het centrummanagement. 
Ofwel: zorgen voor een aantrekkelijk en gezond 
centrum en dit effectief in de markt zetten.

Aantal vrijwilligers: 4

Website: www.udenpromotie.nl

Aansluiting op beleidsnota: Actieplan speerpunten economie gemeente Uden

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

n.v.t.

Directeur René Jetten:

‘Een slagvaardige centrumorganisatie is essentieel 
voor het behoud van de regiofunctie van Uden 
Centrum. Sinds 2008 geven wij hieraan op 
effectieve manier invulling. In 2016 zullen we onze 
promotietaak weer vol creativiteit vervullen, maar 
de uitdaging waarvoor we ons helaas gesteld 
zien, is behoud van centrummanagement. Door 
het besluit van het gemeentebestuur om haar 
jaarlijkse bijdrage voor centrummanagement ad 
€ 48.677,- in te trekken, komt continuering van 
centrummanagement, en dus de kwaliteit van ons 
centrum, in het geding en dat is nou precies wat 
Uden niet kan gebruiken!’



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht Vanaf 1 januari 2016:  € 16.226

Opmerkingen bij  
de financiële analyse:

• De voor 2016 toegewezen subsidie ligt lager dan is 
aangevraagd. Dit komt door besluitvorming van de Raad 
in 2014 om € 48.677 van het totale subsidiebedrag te 
bezuinigen. Met ingang van 2016 wordt dit in drie jaar 
afgebouwd.

• De  subsidie  aan de SUP bestaat daarnaast uit  een 
bedrag van circa € 180.000. Deze subsidiegelden worden 
zoveel mogelijk gedekt uit de opbrengsten van de 
reclamebelasting, opgebracht door de bedrijven in Uden 
centrum minus de ingehouden perceptiekosten.

• Het totale subsidiebedrag is bedoeld voor het uitvoeren 
van de activiteiten voor het centrummanagement en de 
activiteiten voor promotie van het centrum. Het doel is een 
toename van het aantal bezoekers in het centrum, met een 
hogere besteding.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden

Subsidie 2015

 Totaal aangevraagd
 € 228.000

 Totaal beschikt
 € 212.354

Opbouw subsidie

 Reclamebelasting
 (gevelreclameheffing) 
 € 180.000

 Centrummanagement   
 € 32.354 

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 9,2%

 Huisvesting 
 8,2%  

 Activiteiten 
 82,6%
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Beleid en organisatie VluchtelingenWerk WOBB

Algemeen doel organisatie: VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen 
van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland vanaf 
het moment van binnenkomst tot en met integratie in de 
Nederlandse samenleving. Voor Uden is de maatschappelijke 
begeleiding en juridische ondersteuning de bijdrage van 
VluchtelingenWerk.

Aantal vrijwilligers: 129
taalcoaches 34, taalmaatjes 53, 11 maatschappelijke 
begeleiders, 3 spreekuur algemeen, 1 spreekuur juridisch, 
1 spreekuur belasting en toeslagen, 2 fietslessen, 2 PC-
lessen,  1 voorlichting, 2 klusjesman, 2 tolk, 2 samen lezen, 
1 arbeidscoach. Verder zijn er voor de inburgeringscursus 
14 klassenassistenten uit Uden actief.

Website: www.vluchtelingenwerk.nl/wobb/locaties-adressen/uden

Aansluiting op beleidsnota: n.v.t.

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

 
As50

Directeur Mariëtte Sweere:

‘Adaptatie aan de hoge instroom 
is onze eerste prioriteit.
De nadruk bij de 
maatschappelijke begeleiding 
komt meer te liggen op 
participatie en arbeidsparticipatie 
in het bijzonder. 
Ook een bijdrage aan het traject 
voor de participatieverklaring is 
nieuw.
Verder wordt dit jaar uitgekeken 
naar andere en goedkopere 
huisvesting.’



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht 
begroting:

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe 
bekostigingssystematiek. Uitgangspunt hierbij is een 
integrale kostprijs per product per dienst. De bestaande 
taakstelling voor Vluchtelingenwerk zal als voldaan worden 
beschouwd, zodra de nieuwe systematiek is ingevoerd.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

 Vluchtelingenwerk wil werken met een integrale kostprijs 
en is deze aan het ontwikkelen, maar heeft deze nog niet 
vastgesteld. Dit proces loopt nog.

Periode subsidieafspraken: 2016

Inkomstenbronnen: Vluchtelingenwerk ontvangt subsidie van gemeenten in de 
regio’s Brabant en Bommelerwaard. De gemeente Uden is 
er daar één van. Daarnaast verstrekken VluchtelingenWerk 
Nederland en het Ministerie van Justitie subsidie voor 
regionaal uit te voeren taken in de asielzoekerscentra.

Subsidie 2016

 Totaal aangevraagd
 € 121.500

 Totaal beschikt
 €121.505

Totaal opgesplitst in 

 Overhead 
 16,0%

 Huisvesting 
 14,0%

 Activiteiten 
 70,0%
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ASV  Algemene Subsidieverordening gemeente Uden 2012.

Awb Algemene Wet Bestuursrecht.

Beleidsregel MO  Subsidiegrondslag voor toetsing van aanvragen door niet- 

professionele instellingen op het terrein van maatschappelijke 

ontwikkeling.

Financiële afspraken  Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten  

gezamenlijk gemaakte afspraken aangaande de gekozen subsidie-

systematiek en wat ermee samenhangt. Kortom, over alle  

componenten van de financiële kant van subsidieverstrekking.

Inhoudelijke afspraken  Het betreft hier alle al dan niet door (sub)regiogemeenten  

gezamenlijk gemaakte afspraken over de opdracht die aan een  

instelling is gegeven. Kortom, over alle componenten die de  

beleidsopdracht van subsidieverstrekking raken.

Subsidie  Geldelijke steun van overheidswege, ten behoeve van algemeen 

bestuur; openbare orde en veiligheid; verkeer, vervoer en  

waterstaat; economische zaken; onderwijs; cultuur en recreatie; 

sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening;  

volksgezondheid en milieu en/of ruimtelijke ordening en  

huisvesting.

Structurele subsidie  Subsidie die ingezet wordt voor een doorlopende of jaarlijks  

terugkerende activiteit.

Incidentele subsidie  Andere dan structurele subsidie.

Grootste instellingen  Instellingen die structureel meer dan € 100.000 subsidie per jaar 

ontvangen.

Professionele instelling  Een organisatie met minimaal 1 fte in dienst of met meer dan  

€ 20.000 structurele subsidie.

Niet-professionele instelling  Een organisatie met minder dan 1 fte in dienst of met minder dan  

€ 20.000 structurele subsidie.

Begrippenlijst



Kostensoorten  Activiteiten, producten en diensten 

Kosten die gerekend worden voor een serie handelingen die is 

bedoeld om invulling te geven aan de maatschappelijke opdracht 

waaraan de instelling is gesteld. Om een (deel)resultaat of product 

te leveren, of om een maatschappelijk effect te bereiken dat  

bijdraagt aan de gewenste sociaal maatschappelijke ontwikkeling 

(te weten deelname aan de samenleving door groepen burgers). 

Huisvesting 

Alle kosten opgevoerd voor het onderkomen waarin men tijdelijk of 

permanent onderdak heeft om het primair proces voor te bereiden, 

uit te voeren of te evalueren. 

Overhead 

Het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning 

van de medewerkers in het primair proces. Dit betreft de volgende 

kostenplaatsen: 

•  Directie, management en secretariële ondersteuning/receptie; 

•  Consultancy; 

•  Personeel, organisatie en administratie; 

•  Informatisering en automatisering; 

•  Financiën en control; 

•  Communicatie; 

•  Juridische zaken; 

•  Facilitaire zaken, inclusief bureaukosten.

Integrale kostprijs  De integrale kostprijs van een product of dienst bestaat uit de 

totale financiële kosten die gemaakt worden voor het produceren 

of leveren van de activiteit, het product of de dienst.

Productbegroting  De productbegroting maakt per aangeboden dienst of product 

inzichtelijk wat deze kost en in welke mate de inkomsten dekkend 

zijn voor dat product. Hierbij zijn indirecte kosten op een  

inzichtelijke manier verdeeld over de diensten en producten, 

bijvoorbeeld via een integrale kostprijs per uur.

Stichting  Conform de Beleidsregel MO hanteren wij de volgende definitie 

voor een stichting: 'een stichting heeft een ideële doelstelling en 

voert activiteiten uit voor Udenaren'.

Vereniging Een vereniging voert activiteiten uit voor de eigen leden.
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Gemeente Uden
Maatschappelijke Dienstverlening
Augustus 2016

Contactgegevens
Telefoon: 14 0413 
Internet: www.uden.nl

MD_Subsidiekaart

Contactpersonen
Wilmy Verbruggen
E-mail: wilmy.verbruggen@uden.nl
Marie-José Witte
E-mail: marie-jose.witte@uden.nl

Colofon

Dit is een productie van gemeente Uden, in samenwerking met de directies van de grootste gesubsidieerde professionele instellingen.


