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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 jaarlijks  

verstrekte subsidies in 2017 en  

eenmalig verstrekte subsidies in 2016;

-  geeft informatie over verstrekte  

subsidies op het gebied van  

maatschappelijke en stedelijke  

ontwikkelingen;

-   wordt jaarlijks 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 2017 is alweer de zesde 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 2017 geeft informatie over de 

structurele subsidies voor 2017 en over de incidentele 

subsidies voor 2016. Jaarlijks is hiervoor bijna € 9,4 

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 Kwaliteit en Juridische 

Zaken.

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

  Eenmalig/jaarlijks

> >

waarvan

Totaaloverzicht 
subsidies

   Professionele instellingen 

 € 9.085.662

   Niet-professionele instellingen 

 €      319.734

      Overig € 33.762 

 

      Totaal €   9.439.158

    Jaarlijkse subsidies 

totaal € 9.251.734

      Eénmalige subsidies 

totaal € 187.424 

 

Totaal € 9.439.158
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Professioneel/niet-professioneel/ 
overig

Niet-professioneel jaarlijks/eenmalig

   Jaarlijks niet-professioneel 

  € 308.931

   Eenmalig niet-professioneel 
  € 10.803

 

  Totaal     € 319.734

>

Totaaloverzicht 
niet-professioneel
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Eenmalig niet-professioneel

Jaarlijks niet-professioneel

Buurtwaarde  € 1.520

Ontwikkeling en participatie  € 8.497

Cultuur € 786

Totaal  € 10.803

Aantal aanvragen      17

Totaaloverzicht 
niet-professioneel
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* Bedoeld voor geluidproducerende activiteiten

**  Recreatieve voorzieningen= dierenweide of omheinde speeltuin

   

Adviesraden € 13.000

Armoedebestrijding € 30.653

Cohesie  € 121.312

Cultuur  € 25.972

Cultuur - accommodatie  € 6.000

Gebiedsplatforms  € 11.453

Recreatieve voorzieningen € 9.246

Sport  € 71.124

Overig  € 20.171

Totaal  € 308.931

Aantal aanvragen    143

**

*



Adviesraden 13
Armoedebestrijding      niet bekend
Cohesie 1.378
Cultuur 466
Cultuur - accommodatie n.v.t.
Gebiedsplatforms 50
Recreatieve voorzieningen 14
Sport 2.690
Overig 538

Totaal 5.149

Aantal aanvragen (buitenring)
Jaarlijks niet-professioneel

Aantal vrijwilligers (binnenring)
Jaarlijks niet-professioneel

Adviesraden 2
Armoedebestrijding 2
Cohesie 69
Cultuur 25
Cultuur - accommodatie 1
Gebiedsplatforms 7
Recreatieve voorzieningen 3
Sport 32
Overig 5

Totaal 146
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Eenmalig overig

Monumenten  € 10.012

(onderhoud restauratie gebouw en 

monumentale bomen) 

Innovatiefonds/Cultuurfonds Uden € 23.750

Totaal  € 33.762

Aantal aanvragen      4

Totaaloverzicht 
overig

* niet iedere organisatie heeft het aantal vrijwilligers opgegeven

*



< € 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 

Stichting 
Peuterspeelzaal 
Odiliapeel

Stichting 
Peuterspeelzaal 
Vrije School UdenKiobra/Kanteel

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 

Kunst & Co

Stichting Udense  
Peuterspeelzalen

MRK Uden 

Stichting Uden  
Promotie 

VluchtelingenWerk WOBB
locatie Uden
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Vertrekpunt toelichting 
op de financiën van de  
grootste instellingen

•  De financiële toelichting is gebaseerd op de  

subsidieaanvraag voor het jaar waarin de subsidie-

kaart gepubliceerd wordt, plus de op basis daarvan  

afgegeven subsidiebeschikking.

•  In de financiële toelichting staan de percentages  

vermeld die gerelateerd zijn aan de totale lasten- 

begroting. 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.

•   De kosten zijn 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 maken wij u erop attent dat de financiële  

toelichting 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 Kwaliteit en Juridische Zaken. 
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Beleid en organisatie ONS welzijn

Algemeen doel organisatie: Een samenleving waarin iedereen meedoet en waarin 
iedereen bijdraagt aan geluk voor zichzelf en anderen. 
Dat willen wij bereiken voor mensen in Noordoost 
Brabant. Ieder mens doet mee en telt mee. Onze 
kernwaarden zijn autonomie, uitgaan van talenten en 
nabijheid. Wij gaan ervan uit dat mensen zelf hun leven 
bepalen en dat ieder mens beschikt over talent en 
kracht. Wij zijn dichtbij en toegankelijk voor burgers, 
netwerkpartners en opdrachtgevers en gaan uit van de 
leefomgeving en levensvisie van de burger. 

Aantal vrijwilligers: Circa 700

Website: www.ons-welzijn.nl 

Aansluiting op beleidsnota: Vitaal Sociaal Uden

Intergemeentelijke afspraken
(inhoudelijk en/of financieel):

As50



Financiën

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 2.893.252

 Totaal beschikt
 € 2.893.251

Opbouw subsidie

  Structurele 
subsidiebudgetten 

 € 2.851.624
  Huisvesting/automatisering 
BJG  
€ 41.627

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 27,2%

 Huisvesting 
 6,8%

 Activiteiten 
 66,0%

 
Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Ja
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

ONS welzijn is per 2016 ontstaan als fusieorganisatie. Besloten 
is dat het structurele subsidiepeil 2015 voor 2 jaar (2016 en 
2017) bevroren zou worden. Hiermee kan de fusieorganisatie 
de fusie- en frictiekosten zelf opvangen en vanaf 1 januari 2018  
3% inverdienen op de organisatiekosten.
Vanaf de begroting 2018 dient er een gespecificeerde financiële 
onderbouwing van de subsidiemiddelen geleverd te worden 
vanuit het afgesproken takenpakket.

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

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

Algemeen doel organisatie: Het theater biedt een breed programma, voor ieder 
wat wils van opera’s tot cabaret.  De grote zaal, de 
intieme kleine zaal, een sfeervolle foyer en twee 
kleinere zijfoyers voor kleinere ontvangsten, maken 
Markant Uden uitermate geschikt voor zowel culturele 
en lokale amateurvoorstellingen als professionele 
voorstellingen en gemeenschapevents. Er staan 
regelmatig productpresentaties, jubilea en recepties op 
het programma.

Aantal vrijwilligers: ± 10

Website: www.markantuden.nl 

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie ‘Van slagroom op de taart naar 
cement voor de samenleving’ in combinatie met de 
Uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020

Intergemeentelijke afspraken
(inhoudelijk en/of financieel):

N.v.t.

http://www.theatermarkant.nl


Financiën

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 1.654.155

 Totaal beschikt
 € 1.654.296

Opbouw subsidie

 Cultureel programma 
 € 834.302

 Volkscultureel programma  
 € 104.500

 Meerjarenonderhoud 
 € 254.683

 Huur pand Theater Markant 
 € 460.811

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 32,0%

 Huisvesting 
 38,0%

 Activiteiten 
 30,0%

 
Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

 
Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

Geen

Periode subsidieafspraken: 2011-2026

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, opbrengsten uit kaartverkoop, horeca en 
zakelijke- 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. 
Het betreft 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 ‘Van slagroom op de taart naar 
cement voor de samenleving’ in combinatie met de 
Uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020

Intergemeentelijke afspraken
(inhoudelijk en/of financieel):

N.v.t.



 
Integrale kostprijs gehanteerd
(inhoudelijk en/of financieel):

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

Geen

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Inkomsten gebruikers, gemeente Uden

Financiën
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Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 1.088.728

 Totaal beschikt
 € 1.094.172

Opbouw subsidie

 Basistaken/exploitatie 
 € 1.094.172

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 24,0%

 Huisvesting 
 21,0%

 Activiteiten 
 55,0%



Beleid en organisatie Compass

Algemeen doel organisatie: Compass is verantwoordelijk voor het professionele jeugd- en 
jongerenwerk in de gemeente Uden en de exploitatie van 
Jongerencentrum MC en Cultuurpodium De Pul. 

Compass is spin-in-het-web op zowel op cultureel terrein als op 
het terrein van jongerenwerk. 

Door een vleugje rock n’ roll en een jong en enthousiast team 
zoeken veel partijen Compass op en wordt Compass gezien als 
een fijne en betrouwbare partij om mee te werken.

Aantal vrijwilligers: 140

Website: www.livepul.com / www.compass-uden.nl 

Aansluiting op beleidsnota: Beleidskader Jeugd

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

N.v.t.



Financiën

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 746.784 
  Totaal beschikt
 € 742.348

Opbouw subsidie

 Basistaken/exploitatie 
 € 586.554 

 Huurkosten 
 € 44.411 

 Inventaris 
 € 9.320

 Buurtsportcoach 
 € 27.190 
 Duurzame instandhouding
  voorzieningen  

€ 74.873

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 25,0%

 Huisvesting 
 31,0%  

 Activiteiten 
 44,0%
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Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Deels (in ontwikkeling)
Ja

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

Geen

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Gemeente Uden, bijdrage van deelnemers, fondswerving, 
sponsoren, omzet en recette van horeca en evenementen



Beleid en organisatie Kunst & Co

Algemeen doel organisatie: Kunst & Co wil inwoners van Uden voorzien van een rijke 
culturele bagage vanuit cultuureducatie in een doorlopende 
leerlijn van 0 tot 99 jaar. Op deze manier zullen zij creatief 
zijn, vrij en anders durven denken, écht leren kijken, en 
culturele uitingen van anderen begrijpen om een volwaardig 
wereldburger te kunnen zijn. Cultuur verrijkt, verbindt en 
zorgt voor begrip.

Aantal vrijwilligers: N.v.t.

Website: www.kunstenco-uden.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie ‘Van slagroom op de taart naar 
cement voor de samenleving’ in combinatie met de 
Uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020

Intergemeentelijke afspraken:
(inhoudelijk en/of financieel)

N.v.t.



Financiën

 
 
Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

 
 
Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: In de omvorming van de activiteiten is rekening gehouden 
met eerder opgelegde bezuinigingen op cultuureducatie per 
2015. Een aanvullende bezuiniging in 2017 van € 50.000 en 
per 2018 van € 80.000 zijn gerealiseerd bij het vormgeven 
van de nieuwe stichting.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

N.v.t.

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Gemeentelijke subsidie, projectsubsidies, lesgelden

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 659.517

 Totaal beschikt
 € 663.438

Opbouw subsidie

 Marktplaats incl. huurkosten 
 € 585.287

 Combinatiefunctie cultuur 
 € 57.527

 CMK-regeling
 € 20.624

Totaal opgesplitst in:

 Overhead  
 18,8%

 Huisvesting:  
 29,7%

 Activiteiten  
 51,4%
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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: 0

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.



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

-   Uitgangspunt voor subsidiëring is het normkostenmodel. 
Dit gaat uit van een ander peuteraantal dan de SUP in haar 
aanvraag heeft gehanteerd. Daarnaast worden volgens het 
normkostenmodel de salarissen geïndexeerd met de index 
van de gemeentelijke begroting. Deze wijkt af van de CAO. 
Beide hebben geleid tot een lagere subsidie dan 
aangevraagd. Verder is er een lager bedrag beschikt, 
omdat de bezettingsgraad is teruggelopen.

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

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Ouderbijdragen en subsidie

Subsidie 2017

  Totaal aangevraagd
 € 487.349

 Totaal beschikt
 € 325.700

Opbouw subsidie

 Peuterspeelzaalwerk 
 € 296.601

 Huurkosten    
 € 29.099

Totaal opgesplitst in

 Overhead  
 18,8%

 Huisvesting  
 9,8%

 Activiteiten  
 71,4%
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Beleid en organisatie MRK

Algemeen doel organisatie: •  Het levend houden van het cultureel en religieus 
erfgoed vanaf de 15e eeuw door middel van het 
actief beheren, exploiteren, in stand houden en 
tentoonstellen van voorwerpen van religieuze kunst en 
de daaraan gekoppelde collectie voorwerpen van kunst 
en kunstnijverheid.

•  Een gastvrije en inspirerende ontmoetingsplek zijn 
waar bezoekers kennis kunnen nemen van de waarden 
waar het MRK Uden voor staat en waar zij ervaringen 
en kennis kunnen delen.

Aantal vrijwilligers: 65

Website: www.museumvoorreligieuzekunst.nl

Aansluiting op beleidsnota: Cultuurvisie ‘Van slagroom op de taart naar 
cement voor de samenleving’ in combinatie met de 
Uitvoeringsagenda Cultuur 2016-2020

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

N.v.t.



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

Geen

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Exploitatiesubsidie Gemeente Uden
Bisdom Den Bosch
Projectfinanciering middels fondsen 
Vrijwillige bijdragen en giften 
Toegangsgelden.

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 227.000

 Totaal beschikt
 € 229.016

Opbouw subsidie

 Basistaken/exploitatie 
 € 229.016

Totaal opgesplitst in 

 Overhead 
 20,3%

 Huisvesting 
 32,6%

 Activiteiten 
 47,1%
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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: 5

Website: www.udencentrum.nl

Aansluiting op beleidsnota: N.v.t.

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

N.v.t.



Financiën

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: € 32.452

Opmerkingen bij de financiële 
analyse:

De voor 2017 toegewezen subsidie ligt lager dan is 
aangevraagd. De Raad heeft in 2014 besloten om € 48.677 
van het totale subsidiebedrag te bezuinigen. Dit betreft de 
bijdrage aan centrummanagement. Met ingang van 2016 
wordt deze bijdrage in drie jaar afgebouwd.

Periode subsidieafspraken: 2017

Inkomstenbronnen: Gevelreclameheffing, opgebracht door 
centrumondernemers, en gemeente Uden

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 212.354

 Totaal beschikt
 € 190.042

Opbouw subsidie

 Reclamebelasting
 (gevelreclameheffing) 
 € 173.765

 Bijdrage aan Centrum- 
 management  
 € 16.277

Totaal opgesplitst in

 Overhead 
 13,8%

 Huisvesting 
 8,2%  

 Activiteiten 
 78,0%
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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. VluchtelingenWerk Uden 
biedt vluchtelingen juridische ondersteuning en verleent 
maatschappelijke begeleiding om hen wegwijs te maken in de 
nieuwe leefomgeving en te begeleiden naar zelfredzaamheid. 
Vluchtelingen ondersteuning bieden in het participeren in de 
Nederlandse samenleving is een heel belangrijk onderdeel 
van ons werk. 

Aantal vrijwilligers: In totaal telt VluchtelingenWerk Uden 72 vrijwilligers met 
verschillende aandachtsvelden per 1 oktober 2017: maat-
schappelijke begeleiders, juridische begeleiders, budget-
coaches, klassenassistenten, taalcoaches en taalmaatjes, 
begeleiders computerlessen.

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

Aansluiting op beleidsnota: N.v.t.



Financiën

Intergemeentelijke afspraken 
(inhoudelijk en/of financieel):

 
As50

Integrale kostprijs gehanteerd:
Productbegroting:

Nee
Nee

Bezuinigingsopdracht: N.v.t.

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: 2017

Inkomstenbronnen: VluchtelingenWerk Zuid-Nederland ontvangt subsidie van 
gemeenten in de provincie Brabant, provincie Limburg en 
Bommelerwaard. Gemeente Uden is daar één van. Daarnaast 
verstrekken VluchtelingenWerk Nederland en het Ministerie 
van Justitie subsidie voor regionaal uit te voeren taken in 
de asielzoekerscentra. Verder ontvangt VluchtelingenWerk 
(Europese) subsidies en giften en donaties voor diverse 
projecten.

Subsidie 2017

 Totaal aangevraagd
 € 122.113

 Totaal beschikt
 €122.357

Opbouw subsidie

 Basistaken 
 € 122,357

Totaal opgesplitst in 

 Overhead 
 15,0%

 Huisvesting 
 22,0%

 Activiteiten 
 63,0%
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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
December 2017

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

MD_Subsidiekaart

Contactpersonen
Wilmy Verbruggen
Marie-José Witte
E-mail: subsidies@uden.nl

Colofon

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


