
BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
   No.     22.0001320                                                                                                                                            

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.:  Datum: Steller:

Beleidsontwikkeling   M. Visscher en L. Breet

Portefeuille: V

Onderwerp: Vaststellen subsidies 2021 programma 2, 3 en 6

Voorgesteld besluit
1. De onderstaande activiteitensubsidies 2021 vaststellen:

a. € 48.500 voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk, het ziekteverzuimproject en 
de fysiek mentale weerbaarheidstraining door Stichting Aandacht+;

b. € 40.000 voor de uitvoering Schakelklas door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs
Noordoostpolder-Urk;

c. € 184.715 voor de inzet van interne begeleiders en een peutergroep binnen het 
Asielzoekerscentrum (AZC) door Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt;

d. € 26.000 voor het in stand houden van de lokale omroep door de Stichting Lokale 
Omroep Noordoostpolder 

e. € 84.000 voor activiteiten gericht op taalontwikkeling ten behoeve van 
zelfredzaamheid en participatie door Huis voor Taal.

f. € 38.575 voor de activiteiten die bijdragen aan educatie, recreatie en sociale cohesie 
door Stichting Kinderboerderij Emmelerbos.

g. € 50.000 voor het ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden in de landbouw door 
Stichting Future Food Production

h. € 61.035 voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten door jongerencentrum Heelal
i. € 175.328 voor de uitvoering van inloopactiviteiten door Kwintes;
j. € 32.219 voor de ontmoetingsfunctie van het Vrouwencentrum;
k. € 34.203voor preventieve activiteiten ter voorkoming van middelengebruik door Tactus;
l. € 183.247 voor Home Start en Thuisadministratie door Stichting Humanitas.
m. € 25.400 voor de inloopactiviteiten in de buurthuiskamer Bij Bosshardt in Emmeloord door het Leger des 

Heils
2. De raad informeren.

Inleiding
Diverse organisaties ontvingen in 2021 subsidie voor maatschappelijke activiteiten. Nu het jaar 
voorbij is en de activiteiten zijn uitgevoerd, kunt u die subsidies vaststellen. Dit is het formele 
juridische besluit waarmee u de besteding van de subsidies goedkeurt. Met dit collegevoorstel doet 
u dat voor de subsidies uit programma 2, 3 en 6 van onze programmabegroting 2021. Dit gaat over 
onderwijs, cultuur, recreatie, economische ontwikkeling en het sociaal domein. 

Doelstelling
Een goede verantwoording over de gelden die in 2021 als subsidie zijn besteed voor activiteiten in onderwijs, 
cultuur, recreatie, economische ontwikkeling en het sociaal domein.  



Argumenten
1.1 De subsidies 2021 zijn goed besteed

De activiteiten zijn uitgevoerd en droegen bij aan onze maatschappelijke (beleids)doelen. Het 
gaat onder andere om activiteiten om schooluitval te voorkomen, bestrijding van 
onderwijsachterstanden, om activiteiten van de lokale omroep en inloopvoorzieningen. In de 
bijlage leest u hier meer over. Daar staan per subsidieverantwoording de behaalde resultaten,
de doelstelling en specifieke argumenten en kanttekeningen.

1.2 De verantwoording voldoet aan de regels
De verantwoordingen passen binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en 
onze Algemene subsidieverordening (Asv). Het gaat om bijvoorbeeld de regels over de 
inhoudelijke en financiële verslaglegging. De verantwoordingen die de organisaties aan ons 
hebben toegestuurd, zijn aan die regels getoetst en in orde bevonden. 

2.1 De raad bepaalt de budgetten en controleert de uitvoering van het beleid
Het vaststellen van subsidies is een bevoegdheid van het college. Dat doet zij binnen de
financiële kaders die de raad vaststelt. De raad heeft daarnaast een controlerende taak.
Daarom is het wenselijk om de raad op de hoogte te houden van deze subsidies.

Kanttekeningen
1.1 Niet alle subsidies staan in dit besluit

 De subsidie voor de activiteit ‘Opstapje’ van Carrefour wordt meegenomen in een
afzonderlijk B&W voorstel voor de totale subsidie van Carrefour.
Daarnaast zijn er natuurlijk nog subsidies uit andere programma’s, zoals 
subsidies voor duurzaamheid en leadersubsidies. Ook daarover ontvangt u 
afzonderlijke voorstellen als daarover besluiten nodig zijn.

 Voor de subsidies van meer dan € 325.000 (onder andere ZONL en Carrefour) ontvangt u
een apart voorstel.

Planning/Uitvoering
De instellingen die de subsidies ontvingen, krijgen na uw besluit een beschikking. Dat is een formele brief waarin
staat dat u hun subsidie heeft vastgesteld.

Bijlagen
- Vaststellingsbeschikking per organisatie.



Aandacht + (samenwerkingsverband voortgezet onderwijs)

Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1a. Aandacht+ € 15.000 Schoolmaatschappelijk werk

(Samenwerkingsverband voortgezet 
onderwijs)

€ 20.000 Ziekteverzuim project

€ 13.500 Fysieke mentale weerbaarheid
 Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 48.500

Doelstelling van de subsidieverlening:
Voorkomen en bestrijden van schooluitval, zodat leerlingen minimaal hun startkwalificatie kunnen
behalen.

Wat is voor de subsidie gedaan:
a. Schoolmaatschappelijk werk (SMW): SMW wordt uitgevoerd op alle scholen voor voortgezet 

onderwijs in Noordoostpolder. In 2021 hebben 32 leerlingen een beroep gedaan op SMW van 
Zorggroep Oude Nieuwe Land (ZONL). Naast 32 nieuwe trajecten in 2021, zijn 12 trajecten al 
gestart in 2020 en die liepen door in het begin van 2021. Het schoolmaatschappelijk werk houdt
zich vooral bezig met onderwerpen rondom ‘relaties’. Dit kan het verlies van een dierbare zijn, 
maar ook veranderende situaties als gevolg van echtscheidingen. In 2021 speelde wederom de 
spanningen in huis als gevolg van de corona-maatregelen. Naast de uitvoering door ZONL 
worden vergelijkbare trajecten door de begeleiders van Aandacht+ uitgevoerd. Aandacht+ heeft
daarvoor een maatschappelijk werker in dienst die ook andere begeleiding geeft. Deze 
casussen worden verantwoord binnen de totale uitgevoerde activiteiten van Aandacht+.

b. Ziekteverzuimproject (ZVP): Samen met de GGD, ROC Friese Poort, de gemeente Urk en 
Noordoostpolder voert Aandacht+ het ziekteverzuimproject uit. Het doel van het project is 
ziekteverzuim bij leerlingen zo kort mogelijk te laten duren. Dit om uitval op de langere termijn te 
voorkomen. De GGD monitort en begeleidt de medische kant. Indien ziekteverzuim niet kan 
worden aangetoond dan kan leerplicht sancties opleggen. Het doel is altijd dat de leerling weer 
naar school gaat. In 2021 waren er nieuwe 34 aanmeldingen voor het ZVP. In schooljaar 2020-
2021 is gestart met een pilot rondom ziekteverzuim, om het ziekteverzuim nog beter te kunnen 
uitvoeren, zodat het project nog beter voldoet aan nieuwe regelgeving. De pilot wordt uitgevoerd 
op het juniorcollege van het Zuyderzee Lyceum. In schooljaar 2021-2022 is deze pilot verder 
uitgerold naar het seniorcollege. 

c. Fysiek mentale weerbaarheid (FMW): Leerlingen in de Noordoostpolder kunnen via Aandacht+ 
een fysieke mentale weerbaarheidstraining volgen. Leerlingen die moeite hebben met hun 
gedrag als gevolg van groepsdruk, kunnen door de zorgcoördinator van de school bij Aandacht+ 
worden aangemeld, na overleg met ouders. In 2021 hebben er 37 leerlingen een FMW-training 
gevolgd. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met Optima Forma.
Alle bovengenoemde activiteiten werden uitgevoerd met cofinanciering van onder andere Aandacht+.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.



Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk

Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1b. Samenwerkingsverband Passend

Onderwijs Noordoostpolder-Urk
€ 40.000 Schakelvoorziening

 Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 40.000

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het bestrijden en verkleinen van taalachterstanden bij kinderen van nieuwkomers draagt bij aan een
zo optimaal mogelijke schoolloopbaan van kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem. 

Wat is voor de subsidie gedaan:
a. Plaatsing nieuwkomers: De schakelvoorziening is in september 2021 gestart met drie groepen 

van respectievelijk 10,11 en 12 leerlingen in de leeftijd van ongeveer 5 tot 12 jaar (groep 2-8). In 
februari 2022 is een vierde groep gestart met Oekraïense leerlingen. Dit is uitgebreid tot 7 
groepen met 74 leerlingen. Er zijn 3 fulltime en 7 parttime leerkrachten werkzaam, 5 
ondersteunings-medewerkers, een intern begeleider en directie. Omdat het onderwijs met 
schooljaren werkt zijn de gegevens van begin 2022 ook al bekend. De subsidie wordt dan ook 
ingezet voor schooljaar 2021-2022. 
In december 2021 zijn er in totaal 17 leerlingen uitgestroomd naar regulier onderwijs en zijn er 4 
leerlingen doorgestroomd naar de Internationale Schakelvoorziening voor voortgezet onderwijs. 

b. Ambulante begeleiding: Op stichtingsniveau is er een NT21-coordinator in dienst. De NT2- 
coördinator ondersteunt de basisscholen bij het opzetten van een goede doorlopende leerlijn en 
adviseert deze persoon de scholen op aanvraag wat betreft didactische en pedagogische 
mogelijkheden en materialen voor NT2 leerlingen op de reguliere school. Bij alle leerlingen is er 
overdracht met de groepsleerkrachten en intern begeleiders. Bij leerlingen met extra 
onderwijsbehoeften is er contact tussen de intern begeleider van de Schakelvoorziening en de 
intern begeleider van de ontvangende basisschool. Indien nodig is er ondersteuning voor de 
leerkracht van de ontvangende school door de NT2- coördinator.

De middelen voor de schakelvoorziening worden door het Samenwerkingsverband overgemaakt naar 
Aves. Aves organiseert daarmee de Schakelvoorziening, voert die uit en verantwoordt dat aan het 
Samenwerkingsverband. De subsidie levert een bijdrage aan de schakelklas. Het grootste deel van de
kosten komen voor rekening van het onderwijs.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
1. De aanvraag tot subsidievaststelling is te laat ingediend

Hierop wordt de hardheidsclausule toegepast waardoor de subsidie toch vastgesteld wordt.

1 NT2 = Nederlands als tweede taal



Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt 
Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1c. Stichting Kinderopvang en 

Kenniscentrum Startpunt
€ 84.000
€ 100.715

Inzet Intern begeleiders 
Peutergroepen op het AZC

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 184.715

Vast te stellen subsidiebedrag:
De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 184.715

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het stimuleren van de (taal)ontwikkeling en het verkleinen van de achterstand in ontwikkeling van 
peuters zodat deze kinderen op een gelijkwaardig niveau kunnen instromen in het Nederlandse 
onderwijssysteem en daarmee de gelijke kansen voor deze kinderen in de toekomst vergroot 
worden.

Wat is voor de subsidie gedaan:
a. Inzet interne begeleiders: De interne begeleider ondersteunt de pedagogisch medewerkers bij het

aanbieden van passend aanbod voor doelgroep peuters. Daarnaast nam de intern begeleider 
deel aan overleggen met de interne begeleiders van het basisonderwijs. Dit zorgde voor een 
goede samenwerking tussen de voorscholen en het basisonderwijs en voor een doorgaande lijn. 
Verder was er regelmatig overleg met de jeugdgezondheidszorg over de ontwikkeling van 
doelgroep peuters.

b. Peutergroep binnen het AZC: Er is uitvoering gegeven aan het organiseren van een 
peutergroep binnen het AZC. Gemiddeld worden er rond de 16 kinderen opgevangen in deze 
groep.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen. 



  Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder
Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1d. Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder 

(Radio 527)
€26.000 Het verzorgen van een lokaal

toereikend media-aanbod
conform de Mediawet.

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 26.000

Inleiding
De gemeente heeft via de Mediawet een bekostigingsplicht. Hiervoor hanteren we als instrument de 
jaarlijkse subsidie. Op de inhoud van de activiteiten (uitzendingen op verschillende mediadragers), 
brede programmering en onafhankelijkheid wordt toegezien door het Commissariaat van de Media 
(CvdM). Dit is dus geen bevoegdheid van uw college. U beoordeelt wel de financiële positie en 
organisatiegraad van de stichting en de mate waarin de omroep heeft voldaan aan de verplichtingen 
zoals opgenomen in de verleningsbeschikking.

Doelstelling van de subsidieverlening
Het in stand houden van de lokale omroep conform de Mediawet 2008 en scherp toezien op de 
financiële resultaten.

Wat is voor de subsidie gedaan?
Er is een gevarieerd (lokaal) media-aanbod verzorgd conform de Mediawet. De redactie van de Tekst TV 
(kabelkrant) is in 2021 uitgebreid naar 2 vrijwilligers die gezamenlijk tussen de 50 en 70 nieuwe berichten per week 
plaatsen. Verder is een donderdagochtendshow op de radio toegevoegd aan de programmering en op de 
maandagavond staat een avondprogramma op de kaart. En de zichtbaarheid van de omroep is het afgelopen jaar 
verbeterd, onder meer doordat de omroep actiever is geworden op Social Media. In vergelijking met 2020 zijn er 10
keer zoveel luisteraars en kijkers voor radio en TV (ONLINE cijfers). 

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten. 

Kanttekeningen
1. Een deel van de subsidie is niet besteed

Het resultaat over 2021 ad € 795,26 kan worden toegevoegd aan (een nog door de Stichting Lokale Omroep 
Noordoostpolder in te stellen) egalisatiereserve. Deze egalisatiereserve heeft als bestemming (doel) het 
dekken van exploitatierisico’s. De egalisatiereserve dient om tekorten in het ene jaar te kunnen opvangen met 
overschotten in het andere jaar. De reserve wordt gevormd om tot een gelijkmatige verdeling van de lasten te 
komen.



  Huis voor Taal 
Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1e. Huis voor Taal        € 84.000 De participatiegraad en de 

zelfredzaamheid van inwoners 
verhogen.

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 84.000

Inleiding
Huis voor Taal Noordoostpolder kent drie ‘moederorganisaties’, die als verbonden instellingen gezamenlijk
Resultaatverantwoordelijk zijn: welzijnsorganisatie Carrefour, ROC Friese Poort en FlevoMeer Bibliotheek.
FlevoMeer Bibliotheek treedt op als penvoerder, voert de correspondentie met gemeente Noordoostpolder en is 
verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële verantwoording. 
Aan het eind van 2021 heeft Carrefour te kennen gegeven haar taken binnen Huis voor Taal neer te leggen en zich
terug te trekken uit het samenwerkingsverband. FlevoMeer Bibliotheek heeft de contacten en contracten met de 
vrijwilligers overgenomen. Per eind 2021 bestaat het samenwerkingsverband Huis voor Taal Noordoostpolder uit 
twee partners: ROC Friese Poort en FlevoMeer Bibliotheek. 

Doelstelling van de subsidieverlening
Het doel van Huis voor Taal is om alle inwoners in staat te stellen zelfredzaam te zijn of te worden, te participeren 
en indien mogelijk, deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit gaat via het principe van een ‘Leven Lang Ontwikkelen’ 
en de werkwijze ‘Doen Durven en Prettig voelen’.

Wat is voor de subsidie gedaan?
a. Ondertekenen Taalakkoord door tien organisaties: taalaanbieders en/of betrokken bij taalvragers.
b. Vaststellen taalbeleid door gemeente Noordoostpolder.
c. Nieuwe structuur met nadruk op kwaliteit en verbetering netwerkvorming taalaanbod in Noordoostpolder.
d. Aanstelling Taalcoördinator en Taaldocent.
e. Certificeringstraject: beoordeling stand van zaken kwaliteit, verbindingen en organisatie.
f. Corona perikelen en kansen. Begin 2021 was er een volledige lockdown, waarbij het onderwijs en de 

bibliotheken gesloten waren. Er kwam een uitzondering voor kwetsbare groepen: de dienstverlening aan hen 
mocht worden voortgezet. Daardoor konden, in beperkte mate, nog taal en leerontmoeting plaatsvinden. 

g. Het Digi-Taalhuis werd geopend, zodat een deel van de activiteiten van Huis voor Taal toch is doorgegaan.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten. 

Kanttekeningen
1. Een deel van de subsidie is niet besteed

Als gevolg van de coronamaatregelen is het subsidiebedrag van € 7.878 niet besteed. Dit resultaat kan worden
toegevoegd aan egalisatiereserve Huis voor Taal Noordoostpolder. Deze egalisatiereserve heeft als 
bestemming (doel) het dekken van exploitatierisico’s. De egalisatiereserve dient om tekorten in het ene jaar te 
kunnen opvangen met overschotten in het andere jaar. De reserve wordt gevormd om tot een gelijkmatige 
verdeling van de lasten te komen met als doel de subsidie in te zetten voor het doel waarvoor de subsidie is 
verleend. Huis voor Taal kan dit in 2022 zoals verzocht inzetten voor deskundigheidsbevordering en verdere 
ontwikkeling van het Taalpunt. 



  Stichting Kinderboerderij Emmelerbos
Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1f. Stichting Kinderboerderij Emmelerbos € 38.575  Activiteiten die bijdragen 

aan educatie, recreatie 
en sociale cohesie op 
Kinderboerderij 
Emmelerbos

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag € 38.575

Inleiding
Stichting Kinderboerderij Emmelerbos heeft subsidie ontvangen voor haar activiteiten in 2021. Het gaat om een 
subsidie van € 38.575 die bijdraagt aan educatie, recreatie en sociale cohesie op Kinderboerderij Emmelerbos. 

Doelstelling van de subsidieverlening
Het verzorgen van educatieve activiteiten voor kinderen over boerderijdieren, hun verzorging en de natuur in het 
algemeen.

Wat is voor de subsidie gedaan?
a. Kinderen hebben kennis gemaakt met boerderijdieren en verzorging van dieren;
b. Kinderen hebben geleerd over natuur in de directe omgeving, zoals bloemen, planten en insecten; 
c. Kinderen zijn spelenderwijs in aanraking gekomen met mensen die ‘anders’ zijn (verstandelijk beperkt);
d. In de verschillende seizoenen zijn activiteiten georganiseerd, zoals fietslabyrint, Paasfeest en dierendag; 
e. Kinderen konden laagdrempelig ontspannen en spelen in de buitenlucht;
f. De toegang tot de kinderboerderij is gratis. Hierdoor zijn er geen financiële belemmeringen voor (groot)ouders 

met een kleine beurs om de kinderboerderij met hun (klein)kinderen te bezoeken.   

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten. 

Kanttekeningen
1. Een deel van de subsidie is niet besteed

Als gevolg van de coronamaatregelen zijn niet alle geplande publieksaantrekkende activiteiten doorgegaan. 
Het resultaat over 2021 ad € 449 kan worden toegevoegd aan de egalisatiereserve. Deze egalisatiereserve 
heeft als bestemming (doel) het dekken van exploitatierisico’s. De egalisatiereserve dient om tekorten in het 
ene jaar te kunnen opvangen met overschotten in het andere jaar. De reserve wordt gevormd om tot een 
gelijkmatige verdeling van de lasten te komen met als doel de subsidie in te zetten voor het doel waarvoor de 
subsidie is verleend.



  Stichting Future Food Productions
Nr. Instelling Bedrag Activiteit
1g. Stichting Future Food Productions € 50.000 Ontwikkelen en testen van werktuigen en

werktuigdragers voor een circulaire en 
duurzame landbouw.

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 50.000

Doelstelling van de subsidieverlening:
Nieuwe mogelijkheden ontwikkelen voor een circulaire en rendabele landbouw die in evenwicht is met natuur, 
milieu en maatschappij.

Wat is voor de subsidie gedaan:
Stichting Future Food Productions heeft zich ingezet voor twee projecten, namelijk ‘Lasting Fields in de Praktijk’ 
(gaat over de ontwikkeling en het daadwerkelijk construeren van lichtgewicht en automatisering van werktuigen) en 
‘Akker van de Toekomst’ (is gericht op landbouwkundige, milieukundige en natuurdoelen). De doelstellingen van 
beide projecten zijn:

a. Minimaal gebruik gewasbeschermingsmiddelen
b. Laag (fossiel) energieverbruik
c. Geen gebruik van fosfaat en kalium in kunstmestvorm
d. Minimaal gebruik N (stikstof) in kunstmestvorm
e. Minimalisering van verliezen van mineralen naar het milieu
f. Laag watergebruik
g. Natuurvriendelijk (binnen de context van een productiebedrijf)
h. Emissieloos en residuvrij telen
i. Geen substantiële verhoging van de kostprijs

Mede met steun vanuit het Europese Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling, ELFPO/POP-3 zijn diverse 
prototypes van werktuigen en werktuigdragers ontwikkeld en getest. Met gebruik van deze werktuigen en 
werktuigdragers wordt het telen van landbouwgewassen in stroken verder verbeterd.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen. 



Jongerencentrum Heelal
Nr. Organisatie Bedrag Activiteit
1h. Jongerencentrum Heelal € 61.035 Inloop en activiteiten voor jongeren

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 61.0.35

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van jongeren door het uitvoeren
van activiteiten vanuit Jongerencentrum Heelal.

Wat is voor de subsidie gedaan?
Het Jongerencentrum Heelal organiseert wekelijks laagdrempelige en toegankelijke activiteiten voor 
(kwetsbare) jongeren in Noordoostpolder. De medewerkers hebben doorlopende contacten met 100 - 
120 jongeren. De organisatie levert hiermee een bijdrage aan het bereiken van (kwetsbare) jongeren 
in Noordoostpolder. De activiteiten sluiten aan bij de behoefte van jongeren. Heelal werkt samen met 
organisaties in Noordoostpolder en sluit aan bij het zorglandschap. Er is maandelijks overleg met de 
politie, IGW en Carrefour over risicojongeren. Zij kennen de organisaties en contactpersonen voor 
doorverwijzing en toeleiding naar zorg. De activiteiten van Heelal zijn aanvullend op de activiteiten bij 
andere organisaties. 

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.



Kwintes

Nr. Organisatie BedragActiviteit
1i. Kwintes € 175.328Inloopvoorziening voor mensen met 

psychische kwetsbaarheid en 
verslavingsproblematiek

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 175.328

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het bevorderen van maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van mensen die, als gevolg van psychische 
kwetsbaarheid of verslavingsproblematiek, in een kwetsbare positie verkeren. Hierbij gaat het om voorkomen van 
terugval, herstel, ontwikkeling en het versterken van de eigen kracht van cliënten.

Wat is voor de subsidie gedaan?
Het bieden van een laagdrempelige, beschikkingsvrije inloopmogelijkheid voor inwoners met
psychische kwetsbaarheden en verslavingsproblematiek
a. Bij de inloopvoorziening wordt een combinatie gemaakt van mensen zonder indicatie en 

mensen met een indicatie voor dagbesteding en begeleiding. Gemiddeld waren er, ondanks 
corona, zo’n 30 bezoekers per dag. Tijdens de lockdown zijn iedere dag warme maaltijden 
bereid die bezoekers konden afhalen. Zo bleek face to face contact met deze kwetsbare groep 
mogelijk. Ook waren er online contacten. 

b. Kwintes, Carrefour, ‘s Heerenloo, Triade, InteraktContour, Philadelphia en Omega groep zijn de 
professionele organisaties die samenwerken op de Bouwerskamp. De samenwerking met deze 
netwerkpartners is versterkt en verdiept. De netwerkpartners zetten zich ook met personele inzet
in bij de inloop. Hierdoor komen verschillende doelgroepen makkelijker binnen en ontstaat meer 
vermenging. Daarnaast zijn gezamenlijke activiteiten georganiseerd waar veel bezoekers op 
afkomen. 

c. Er wordt gewerkt aan ontwikkeling en herstel van de bezoekers. Hiervoor worden 
herstelgroepen, trainingen en activiteiten ingezet. Kwintes biedt vrijwilligersorganisaties die zich 
op zelfhulp richten gratis ruimte om bijeenkomsten te organiseren. Maar ook professionele 
organisaties zijn welkom. Vrijwilligersorganisaties die gebruik maken van de locatie zijn 
bijvoorbeeld de AA, Stip, Autisme informatiecentrum en Labyrint/MIND. 

d. Kwintes heeft zich ingezet voor het lokale project Beschermd wonen in beweging dat in 2021 is 
afgerond. Dit is een project onder leiding van hogeschool Windesheim. Het was gericht op de 
transformatie Beschermd wonen. Er is onder andere meegewerkt aan een theaterproductie over
psychische kwetsbaarheid waar deelnemers van de Bouwerskamp een rol in speelden. 

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen:
1. Er is een klein negatief resultaat

Er is sprake van een negatief resultaat van € 1.414. Dit heeft Kwintes uit het eigen vermogen opgevangen. 
Verder valt op dat de kantinekosten lager zijn dan verwacht. Dit komt door minder activiteiten door corona. 
De organisatiekosten zijn hoger dan verwacht. Dit komt door het percentage van de afdracht naar het 
centraal bureau dat is gestegen. De huisvestingskosten zijn juist lager dan verwacht. Dit komt door de 
versnelde afschrijving van de verbouwingskosten van de Bouwerskamp dat nu afgerond is. Hierdoor zijn de 
huisvestingskosten naar verwachting de komende jaren ook structureel lager. 



Stichting Vrouwencentrum NOP

Nr. Organisatie Bedrag Activiteit
1j. Stichting Vrouwencentrum NOP € 32.219 De activiteiten dragen bij aan het 

bevorderen van de zelfredzaamheid, 
integratie en het actief meedoen aan 
de samenleving van (allochtone) 
vrouwen. Maatschappelijk effect: 
iedereen kan naar vermogen meedoen
aan de maatschappij.

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 32.219

Doelstelling van de subsidieverlening:
Ondersteuning van het emancipatie-, integratie- en participatieproces van (allochtone) vrouwen.

Wat is voor de subsidie gedaan?:
Vrouwen ontmoeten, participeren en ontwikkelen zich, versterken elkaar en gaan de Nederlandse 
taal beter beheersen. Hierdoor worden ze zelfstandiger, zelfredzamer en leren beter hun 
verantwoordelijkheid te nemen. Het voertuig daarvoor is het spreken en oefenen van Nederlandse 
taal en actieve participatie.
Vrouwen ontwikkelen en benutten hun talenten zodat er eerder een kans zal zijn om aan het
arbeidsproces deel te nemen.
Vrouwen verbinden zich met elkaar ongeacht culturen en religie in en buiten het Vrouwencentrum.

In het afgelopen jaar zijn onder meer de volgende activiteiten aan de orde gekomen: 
a. Intensieve begeleiding op maat voor vrouwen naar integratie. 
b. Inloopochtenden met gastsprekers, met focus op bewustwording en ontwikkeling van 

onderwerpen zoals gezond leven, gezond bewegen, eenzaamheid, politiek, klimaat, 
geldzaken en opvoeding. Een aantal voorbeelden daarvan: 

- Informatiebijeenkomsten over gezondheid i.v.m. Covid 19:
o Huisarts 
o GGD 
o Bibliotheek over het aanmaken van een QR-code. 

- Informatiebijeenkomst over huiselijk Geweld (Zorggroep Oude en Nieuwe Land). 
- In samenwerking met serviceclub Soroptimisten Noordoostpolder en Bibliotheek Noordoostpolder 

deelgenomen aan een mozaïek project (ORANGE THE WORLD). 
- Deelname Rabobank Club Support.
- Informatiebijeenkomst door Bureau Gelijke Behandelingen Flevoland.
- Kledingmarkt in het Vrouwencentrum.
- Online Bingo voor het Vrouwencentrum. 

c. Behandeling van complexe overheidsvragen van en met nieuwe Nederlanders. 
d. Introductie van een andere taalmethode door een interne onderwijsbegeleider met NT2 master. 
e. Taallessen (Nederlands, Engels, Spaans), naailessen, handwerkcafé, yoga, creatief ontspannen, wandelen

en het maatjesproject gingen in aangepaste vorm door. 
f. ‘Meet and eat’ bij de Hema, wekelijks tijdens de vakanties. 
g. Culturele avonden met film en fotopresentaties. 

Argumenten: 
De gemeente Noordoostpolder heeft profijt van de activiteiten van het Vrouwencentrum. Ook als het gaat
om niet meetbare resultaten als afname van isolement, toename aan zelfvertrouwen en het effect dat 
deze vrouwen weer hebben op anderen (voorbeeldfunctie) in de directe leefomgeving.

Kanttekeningen
1. Er is een klein negatief resultaat

Het Vrouwencentrum sluit het jaar 2021 af met een negatief resultaat van € 3.633,15. Dit als gevolg van de 
lockdown, waardoor minder inkomsten zijn ontvangen dan begroot uit deelnemersbijdragen, sponsoring en 
giften. Daarnaast zijn de personele kosten voor het vervangen van de vaste coördinator hoger uitgevallen 
dan begroot. Het Vrouwencentrum stelt voor om dit negatieve resultaat in mindering te brengen op de 
reserves.



Tactus Verslavingszorg

Nr. Organisatie Bedrag Activiteit
1k. Tactus Verslavingszorg (jeugd en zorg) €25.413

€ 4.510
€ 4.280

1. Universele preventie
2. Selectieve preventie
3. Geïndiceerde preventie

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 34.203

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het beperken van middelengebruik onder de jeugd in gemeente Noordoostpolder en het voorkomen 
van problematisch middelengebruik, en indien toch aanwezig, dit zo vroeg mogelijk signaleren en 
toeleiden naar passende behandeling.

Wat is voor de subsidie gedaan?
a. Universele preventie

 Universele preventie richt zich op verslavingspreventie voor alle jongeren zonder dat er 
sprake is van een risicosituatie. De activiteiten vinden vaak plaats in het basisonderwijs en 
het voortgezet onderwijs. Er is onder andere ingezet op het product Op Tijd Voorbereid. Het
product is aangeboden aan 8 basisscholen. Er hebben monitorgesprekken met scholen 
plaatsgevonden en er zijn voorlichtingen gegeven. Door de contacten met scholen worden 
signalen opgepakt en vindt zo nodig doorverwijzing naar geïndiceerde preventie plaats. 
Verder zijn er diverse online ouderavonden georganiseerd, bijvoorbeeld gericht op 
voorbeeldgedrag van ouders met betrekking tot alcoholgebruik. 

b. Selectieve preventie
 Selectieve preventie richt zich op verslavingspreventie voor jongeren die een verhoogd 

risico op verslavingsproblematiek hebben. Zoals kinderen van verslaafde ouders of 
jongeren met psychische en/of gedragsproblemen. De activiteiten richtten zich op 
contacten met het voortgezet speciaal onderwijs waar deze jongeren gevonden worden.
Er zijn onder andere screeningslessen uitgevoerd en er zijn voorlichtingen gegeven. 

c. Geïndiceerde preventie
 Geïndiceerde preventie richt zich op jongeren die al enige problemen met gebruik hebben, 

maar die nog niet verslaafd zijn. Er is geïnvesteerd in contact met en 
deskundigheidsbevordering van professionals van zorgaanbieders en politie. Hierdoor komen
jongeren sneller in beeld bij Tactus en kan de juiste inzet plaatsvinden. Dit kan bestaan uit 
adviesgesprekken met jongeren, een moti-4 traject of doorverwijzing naar passende 
behandeling.

Argumenten
Er zijn diverse creatieve oplossingen gevonden om toch de doelstellingen te bereiken, ondanks beperkingen 
door coronamaatregelen. De inzet op de preventieniveau ’s is in vergelijkbare vorm uitgevoerd en heeft een 
bijdrage geleverd aan de beoogde resultaten. 

Kanttekeningen
1. De jaarverantwoording gaat over een hoger bedrag

Naast de subsidie is in 2021 een aanvullende opdracht verstrekt. Dit als tussenoplossing naar het 
transformatieplan en de mate van inzet waar in 2021 een besluit over is genomen. Daarom gaat de 
jaarverantwoording over een hoger bedrag en meer activiteiten, namelijk de activiteiten uit de subsidie en de 
opdracht samen. 



Humanitas

Nr. Organisatie Bedrag Activiteit
1l. Humanitas: € 66.570

€ 116.677
Home Start 
Thuisadministratie

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 183.247

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het bieden van opvoedondersteuning en preventieve schulddienstverlening.

Wat is voor de subsidie gedaan?
Home Start
Via Home Start bieden vrijwilligers ondersteuning, contact, praktische hulp en een luisterend oor aan 
gezinnen die door omstandigheden behoefte hebben aan ondersteuning. De vrijwilligers bieden steun 
vanuit de eigen levenservaring en komen een dagdeel per week bij het gezin thuis. Home Start wil 
ouders stimuleren om de kracht te (her)vinden, zelfvertrouwen op te bouwen en weer greep te krijgen 
op het eigen leven. Home Start werkt met vrijwilligers die door professionals van Humanitas worden 
ondersteund en indien nodig worden opgeleid.

Onder de vlag van Home Start hebben 29 gezinnen ondersteuning gekregen. In 2021 hebben 21 
vrijwilligers zich ingezet voor HomeStart. Home Start werkt samen met andere maatschappelijke 
partners, waaronder CJG, Vitree, Triade, ZONL, Sociaal Team NOP, (school)maatschappelijk werk, 
Aves en Carrefour.

Thuisadministratie
De vrijwilligers brengen en houden, samen met de cliënt, de administratie op orde. Zij zijn 
ondersteunend bij het aanvragen van financiële regelingen. Inwoners kunnen ook gebruik maken van 
vrijwilligers van Humanitas bij het samenstellen van het dossier voor toelating tot schuldhulpverlening. 
Verder worden inwoners naar Humanitas verwezen als zij uitstromen uit budgetbeheer. De 
ondersteuning voorkomt enerzijds dat inwoners weer in de problematische schulden raken en 
anderzijds dat – indien nodig – professionele schuldhulpverlening snel op gang kan komen.
Humanitas ondersteunt de vrijwilligers met een coördinator en zorgt voor scholing en training. 
Humanitas werkt veel samen met ketenpartners. In verband met corona zijn de diensten in 2021 met 
name online of op afspraak op kantoor uitgevoerd. 

In 2021 zijn 68 inwoners ondersteund door middel van Thuisadministratie en 159 inwoners hebben van
de Formuliereninloop gebruik gemaakt. Humanitas Thuisadministratie had in 2021 33 vrijwilligers en de
Formuliereninloop had 6 vrijwilligers.

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten.

Kanttekeningen
Er zijn geen kanttekeningen.



Leger des Heils
Nr. Organisatie Bedrag Activiteit
1m Leger des Heils € 25.400 Inloopactiviteiten in de 

buurthuiskamer Bij Bosshardt in 
Emmeloord

Subsidie vaststellen op verleende bedrag € 25.400

Doelstelling van de subsidieverlening:
Het opzetten van inloopactiviteiten voor mensen met complexe problematiek en daarbij de samenwerking met 
netwerkpartners versterken. 

Wat is voor de subsidie gedaan?
Vanuit de buurthuiskamer is contact gelegd met de bewoners in de wijk. De medewerkers richten zich vooral op 
inwoners met complexe problematiek waaronder dak- en thuislozen en mensen met psychische- en 
verslavingsproblematiek. In de buurthuiskamer worden voor en door inwoners maatschappelijke activiteiten 
georganiseerd die aansluiten bij de wensen van de inwoners. De activiteiten zijn gericht op 
eenzaamheidsbestrijding, weerbaarheid, verbondenheid in de wijk en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 
Medewerkers gaan wekelijks met een koffiefiets de wijk in om contact te leggen met de bewoners. Op de locatie 
is een douchgelegenheid, er is een mogelijkheid om kleding te wassen en er wordt kleding verstrekt als dit nodig 
is. Er is ook een kledingwinkel. Daarnaast worden maaltijden en voedselpakketten verstrekt. Hierin wordt 
samengewerkt met een supermarkt die producten ter beschikking stelt. Er is aandacht voor daklozen die 
toegeleid worden naar de opvangvoorzieningen in Flevoland. Hierin wordt ook samengewerkt met Kwintes die 
een opvangvoorziening in Emmeloord heeft. Met Kwintes en ook met andere zorgaanbieders vindt afstemming 
plaats om krachten en expertise te bundelen voor de werkzaamheden voor de doelgroep. 

Argumenten
Er zijn geen aanvullende argumenten. 

Kanttekeningen
1. De subsidie is in 2021 eenmalig verleend 

Dit was voor de opstart van de activiteiten bedoeld.
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