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Voorgesteld besluit
1. De onderstaande subsidies 2023 verlenen tot een bedrag van:

a. € 50.891 aan Stichting Aandacht+ voor de uitvoering van schoolmaatschappelijk werk, het 
ziekteverzuimproject en de fysiek mentale weerbaarheidstraining; 

b. € 80.000 aan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk voor de 
uitvoering van de Schakelklas; 

c. € 194.002 aan Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt voor de uitvoering van 
voorschoolse educatie op het AZC en de inzet van een pedagogische coach voor peuters;

d. € 25.816 aan FlevoMeer Bibliotheek voor de uitvoering van Boekenpret;
e. € 16.500 aan Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder voor het in stand houden van de lokale 

omroep (RTV 527), met toepassing van de hardheidsclausule en gebaseerd op de 
aanwijzingsperiode van de omroep (t/m 11 augustus 2023);

f. € 65.000 aan Jongerencentrum Heelal voor de uitvoering van welzijnsactiviteiten voor jongeren;
g. € 245.203 aan Stichting Kwintes voor de uitvoering van Inloop GGZ; 
h. € 35.264 aan Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder voor een ontmoetingsfunctie voor 

allochtone en autochtone vrouwen en voor het bevorderen van de zelfredzaamheid, integratie en
het actief meedoen van deze vrouwen aan de samenleving;

i. € 47.284 aan Stichting Tactus Verslavingszorg voor activiteiten gericht op verslavingspreventie;
j. € 197.110 aan Stichting Humanitas, district Noordwest voor de uitvoering van Thuisadministratie 

en Home-Start, en
k. € 36.996 aan Stichting Bureau Gelijke Behandeling Flevoland voor de uitvoering van de 

antidiscriminatie voorziening.
2. De volgende delen van de aangevraagde subsidies 2023 weigeren:

a. € 11.609 van de subsidieaanvraag van Stichting Aandacht+;
b. € 6.998 van de subsidieaanvraag van Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt;
c. € 7.273 van de subsidieaanvraag van de lokale omroep RTV 527;
d. € 41.536 van de subsidieaanvraag van Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder;
e. € 19.308 van de subsidieaanvraag van Thuisadministratie van Stichting Humanitas, district 

Noordwest;
3. De verleende subsidies onder 1 – met uitzondering van 1e - volledig bevoorschotten in vier gelijke 

termijnen in januari, april, juli en oktober 2023;
4. De verleende subsidie onder 1e volledig bevoorschotten in één termijn; 
5. De raad informeren.

Inleiding
Diverse organisaties hebben voor 2023 subsidie aangevraagd. Een aantal daarvan valt onder 
programma 2 en 6 van onze programmabegroting. Subsidieaanvragen tussen de € 20.000 tot € 325.000 
worden zo veel mogelijk geclusterd ter besluitvorming aangeboden. Subsidies zijn financiële bijdragen 
die wij als gemeente geven binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)1.  

Doelstelling
De subsidies 2023 leveren een bijdrage aan de realisatie van gemeentelijke beleidsdoelen uit 
programma 2 en 6. Subsidies onder programma 2 dragen bij aan een leven lang ontwikkelen van onze 
inwoners. Subsidies onder programma 6 hebben als doel dat inwoners naar vermogen meedoen, indien 
nodig met passende (preventieve) oplossingen die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen.

Argumenten
1.1 De activiteiten dragen bij aan onze maatschappelijke (beleids)doelen

De activiteiten waarvoor subsidie gevraagd wordt, dragen bij aan onze maatschappelijke 
(beleids)doelen. Bijvoorbeeld uit het jeugdbeleid en de Wmo en vanuit onze wettelijke taken 
binnen het onderwijsachterstandenbeleid en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. In de 

1 Titel 4.2. van de Algemene wet bestuursrecht



bijlage leest u hier meer over. Daar staan, per subsidieaanvraag, de te behalen resultaten, de 
doelstelling en specifieke argumenten en kanttekeningen.

1.2 Het gaat om maatschappelijke kosten
Deze activiteiten dienen een algemeen belang. Het is daarom redelijk dat degenen die de 
activiteiten uitvoeren daarvoor subsidie krijgen van de gemeente.

1.3 Er is budget beschikbaar
Voor het verlenen van deze subsidies is budget beschikbaar in de programmabegroting 2023.

1.4 Deze subsidies kunnen worden verleend
Deze subsidies passen binnen de regels van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en onze 
Algemene subsidieverordening (Asv). De aanvragen zijn daaraan getoetst en in orde.

2.1 Een aantal organisaties vraagt meer subsidie dan u mag geven 
Een deel van de subsidieaanvragen moet u weigeren. Dat zijn de bedragen uit de aanvragen die
hoger liggen dan de bedragen die u mag verlenen. Voor 2023 zijn subsidieplafonds vastgesteld 
door de raad. Subsidieplafonds zijn de juridische grenzen voor de bedragen die u aan subsidie 
mag verlenen (excl. indexatie). 

3.1 U neemt de bevoorschottingsbesluiten op basis van de Asv
Volgens de Algemene subsidieverordening (Asv) kunt u in één termijn of in vier termijnen de 
subsidie bevoorschotten. Vanwege de hoogte van de subsidie stel ik u vier termijnen voor. Dan 
krijgen de aanvragers verspreid de subsidiemiddelen, zodat zij verspreid over het jaar aan hun 
betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

4.1 U neemt de bevoorschottingsbesluiten op basis van de Asv
Volgens de Algemene subsidieverordening (Asv) kunt u in één termijn of in vier termijnen de 
subsidie bevoorschotten. Vanwege de aanwijzingsperiode van de omroep en de hoogte van de 
subsidie, stel ik voor deze subsidie in één keer te bevoorschotten in januari. 

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

Kanttekeningen
1.1. Niet alle subsidies zijn meegenomen in dit bulkvoorstel

Subsidies worden zoveel als mogelijk geclusterd en in dit bulkvoorstel ter besluitvorming aan u 
voorgelegd. Toch zijn niet alle subsidies meegenomen in dit voorstel. Dat komt omdat het proces
om tot een besluit van verlenen te komen bij enkele partners meer tijd in beslag neemt. Voor die 
subsidieverleningen ontvangt u een apart voorstel. 

Planning/Uitvoering
De uitvoering van de activiteiten gebeurt in 2023. Na uw besluit wordt de subsidiebeschikking 2023 
toegezonden aan de genoemde instellingen.

Bijlagen
- Subsidieverleningen 2023

Bijlage: Subsidieverleningen 2023



1a Stichting Aandacht+
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteit
School Maatschappelijk Werk (SMW)
- Schooluitval als gevolg van problematiek vanwege 

omgevingsfactoren wordt geminimaliseerd.
- Alle leerlingen met een hulpvraag worden tijdig 

gezien en waar nodig naar passende hulp 
doorverwezen. Hier wordt op gemonitord. 

- Er wordt ook ondersteuning ingezet op jongeren 
met interculturele hulpvragen.

Ziekteverzuimproject (ZVP)
- Bij het aantal leerlingen dat op school verzuimt, 

duurt het verzuim zo kort mogelijk door tijdig een 
passende interventie in te zetten. 

- Er is een actieve samenwerking en afstemming met
de onderwijslocaties, leerplicht, Aandacht+ en de 
GGD ten behoeve van het voorkomen van uitval.

Fysieke Mentale Weerbaarheid (FMW)
- Leerlingen die als gevolg van groepsdruk dreigen 

uit te vallen, vallen niet uit omdat tijdig de juiste 
preventieve maatregelen zijn genomen.

- De weerbaarheid van de deelnemers neemt toe.

€ 22.500 Schoolmaatschappelijk 
werk (SMW)

€ 20.000 Ziekteverzuimproject
(ZVP)

€ 20.000 Fysiek mentale 
weerbaarheid (FMW)

Totale subsidieaanvraag 2023 € 62.500 
Subsidieverlening 2023 € 50.891 € 16.208 voor inzet SMW, 

€ 20.000 voor het ZVP en 
€14.683 voor FMW

Subsidieafwijzing 2023 € 11.609 Afwijzing inzet SMW 
bedraagt € 6.292 en 
afwijzing inzet FMW
 € 5.317

Inleiding:
Aandacht+ is het regionaal samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noordoostpolder, Urk en De 
Fryske Marren. Er wordt subsidie aangevraagd voor drie projecten: Fysiek Mentale 
Weerbaarheidstraining (FMW), School Maatschappelijk Werk (SMW) en het Ziekteverzuimproject (ZVP).
Aandacht+ zorgt dat deze activiteiten worden uitgevoerd op de scholen. 

Doelstelling:
Het voorkomen en het bestrijden van voortijdig schoolverlaten en het voorkomen van doorverwijzingen 
naar duurdere jeugdhulp. 

Argumenten:
1.a.1 De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen van het jeugdbeleid

We voorkomen uitval en bevorderen het behalen van een startkwalificatie bij leerlingen. Dat 
vergroot de gelijke kansen op de arbeidsmarkt. En het versterkt de kansen op gelijkwaardig 
meedoen in de samenleving.

1.a.2 Schoolmaatschappelijk werk kan inzet van duurdere jeugdhulp en uitval 
Voorkomen
Leerlingen kunnen gebruik maken van laagdrempelige kortdurende hulpverlening van het 
schoolmaatschappelijk werk. Dit vroegtijdig inzetten van hulp kan inzet van duurdere zorg en 
uitval op langere termijn voorkomen. 

1.a.3 Door het ziekteverzuimproject wordt uitval vroegtijdig voorkomen
Leerlingen die veelvuldig verzuimen wegens ‘ziekte’ worden door de school doorverwezen naar 
de GGD. De GGD onderzoekt wat de reden is van het verzuim en maakt een plan hoe de 
leerling weer zo optimaal mogelijk kan deelnemen aan het onderwijs. De GGD declareert haar 



inzet van uren bij Aandacht+ voor ziekteverzuimbegeleiding. Vanuit Aandacht+ kan er ook een 
begeleider worden ingezet om jongeren te ondersteunen. Deze activiteiten dragen bij aan onze 
doelstelling om schooluitval vroegtijdig te voorkomen. In schooljaar 2022-2023 onderzoeken we 
de continuering van dit project.

1.a.4. Fysiek Mentale Weerbaarheid training voorkomt inzet van duurdere jeugdhulp
Leerlingen kunnen op doorverwijzing van een zorgadviesteam deelnemen aan groepstrainingen 
weerbaarheid of individuele maatwerk sessies. Fysiek Mentale Weerbaarheid is een succesvol 
instrument voor leerlingen waarbij sprake is van sociaal emotionele problematiek. Door 
vroegtijdig in te spelen op deze problematiek en kinderen weerbaarder te maken kan inzet van 
duurdere jeugdhulp op een later moment voorkomen worden. 

1.a.5. Er is sprake van cofinanciering
Er is als voorwaarde gesteld dat onderstaande partijen mee betalen aan de gesubsidieerde 
activiteiten, omdat de verantwoordelijkheid voor de inzet van het aanbod voor een deel bij het 
onderwijs ligt. Door de cofinanciering van Aandacht+ is er per jaar € 37.940 beschikbaar voor 
School Maatschappelijk Werk (gemeente Noordoostpolder betaalt 50% van 12/14 deel, 
gemeente Urk betaalt 50% van 2/14 deel en Aandacht+ de overige 50%). Door de cofinanciering
van Aandacht+ is er per jaar € 28.490 beschikbaar voor Fysiek Mentale Weerbaarheid 
(gemeente € 14.245 en Aandacht+ € 14.245). Voor het Ziekteverzuimproject wordt er 
samengewerkt met het MBO, de gemeente Urk en de GGD. De gemeente Noordoostpolder 
betaalt € 20.000 (50%), gemeente Urk € 5.000 (12,5%) en Aandacht+ € 12.500 (31,25%) en 
ROC Friese Poort € 2.500 (6,25%). De cofinanciering is berekend op basis van het aantal te 
verwachten deelnemers per gemeente en per school.

1.a.6. Er is budget beschikbaar
Vanuit de doeluitkering RMC is er voldoende budget om het School Maatschappelijk Werk en het
Ziekteverzuim te bekostigen. De bijdrage voor Fysiek Mentale Weerbaarheid wordt gedekt uit het
jeugdbudget en is ook begroot.

Kanttekeningen:
1.a.1 De scholen in de gemeenten Urk en De Fryske Marren maken ook onderdeel uit van Aandacht+

Aandacht+ is in meerdere gemeenten actief. De activiteiten waarvoor u subsidie verleent zijn 
bedoeld voor leerlingen woonachtig in de gemeente Noordoostpolder en die staan ingeschreven 
op de scholen in Noordoostpolder. 
Leerlingen woonachtig in de gemeente Urk kunnen wel deelnemen aan het ziekteverzuimproject.
Gemeente Urk draagt daarom ook financieel bij aan dit project. De gemeente Urk koopt zelf 
schoolmaatschappelijk werk in. Leerlingen woonachtig in De Fryske Marren kunnen geen 
gebruik maken van deze activiteiten. 

2.a.1 De aanvrager kan mogelijk in bezwaar gaan
Omdat u de subsidie deels afwijst, kan Stichting Aandacht+ in bezwaar gaan. 

Bijlage:
Liber: 2022101476043



1b Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Noordoostpolder-Urk (primair 
onderwijs)

Te bereiken resultaten Bedrag Activiteit
- Plaatsing nieuwkomers (Niet-

Nederlandstalige leerlingen, afkomstig 
uit het buitenland, die instromen in het 
onderwijs) op de Schakel te 
Emmeloord. 
(De Schakel is onderdeel van AZC-
school De Wissel.)

€ 35.000 Schakelklas laten functioneren
met, voor deze doelgroep, 
gespecialiseerde leraren in 
ongeveer 3 verschillende 
groepen. 

- Ambulante begeleiding tweede 
taalverwerving/taalachterstand.

€ 19.000 Extra taalondersteuning 
bieden aan leerlingen die dit 
nodig hebben om mee te 
komen binnen de 
Schakelvoorziening.

- Inzet intercultureel maatschappelijk 
werk 

€ 26.000 Interculturele begeleiding 
bieden aan gezinnen met een 
andere culturele achtergrond 
in de verbinding met het 
Nederlandse onderwijs en hen 
ondersteunen 
bij (vermoedens van) een 
disbalans in de thuissituatie.

Totale subsidieaanvraag 2023 € 80.000
Subsidieverlening 2023 € 80.000

Inleiding:
De schakelvoorziening is bedoeld voor kinderen die geen Nederlands spreken en voor kinderen met een
taalachterstand. Dit zijn de taalzwakke leerlingen en nieuwkomers. Het Samenwerkingsverband primair 
onderwijs Noordoostpolder-Urk werkt samen met Aves aan de inzet van de schakelvoorziening. Hiervoor
verleent de gemeente een subsidie van € 80.000. 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. Ter aanvulling zet het onderwijs eigen
middelen in voor onderwijs aan deze doelgroep. Dat zijn middelen die zij hiervoor ontvangt van het Rijk.

Doelstelling:
Het bevorderen van een optimale schoolloopbaan van leerlingen met een anderstalige achtergrond in 
het primair onderwijs. Daarmee vergoten we de kansengelijkheid voor kinderen in de toekomst. 

Argumenten:
1.b.1. De schakelvoorziening draagt bij aan onze wettelijke taak om onderwijsachterstanden te 

bestrijden
Waar sprake is van taalachterstand, wordt gewerkt aan het inlopen op deze achterstand. Dit om 
leerlingen zo snel en zo goed mogelijk te laten kunnen meedraaien in het reguliere onderwijs. Dit
zal uiteindelijk ten goede komen aan het creëren van een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan 
voor deze leerlingen en uitval op latere leeftijd kunnen voorkomen. Als gemeente hebben wij 
daarbij een wettelijke taak, zoals omschreven in artikel 166 Wet op het primair onderwijs.

1.b.2. De schakelvoorziening voorziet in een behoefte
Een groep kinderen gaat tijdelijk naar een speciale klas in het Expansievat voor een ‘warm 
taalbad’ en stroomt daarna in op een (reguliere) basisschool in de buurt. Voor deze groep 
kinderen is een volledig taal/school aanbod in een klas wat aansluit bij hun taalvraag. Een 
andere groep kinderen krijgt ambulante ondersteuning van een gespecialiseerde leerkracht om 
deze leerlingen extra te helpen bij specifiekere (taal)hulpvragen. Daarnaast worden gezinnen 
met een andere culturele achtergrond ondersteunt in de verbinding met het Nederlandse 
onderwijs bij (vermoedens van) een disbalans in de/problematische thuissituaties. Kinderen 
kunnen zo beter meekomen in het onderwijs, waardoor achterstanden beperkt worden. Dit kan 
bijdragen aan beter onderwijsresultaten en een goede doorstromen naar vervolgonderwijs. 
Binnen het onderwijs zag men namelijk (dreigende) uitval ontstaan binnen deze gezinssituatie. 
Onze jeugdhulpverlening is niet voldoende uitgerust om voor deze doelgroep passende 
ondersteuning te bieden. Daarom is deze inzet een extra activiteit die onder deze subsidie valt 
vanaf 2022.



1.b.3. Er is budget beschikbaar
De subsidie valt binnen de daarvoor aangegeven ramingen in de programmabegroting 2023, 
onderdeel jeugd- en onderwijsbeleid, voor- en vroegschoolse educatie. Dit wordt bekostigd uit de
brede doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk. De subsidie is verdubbeld ten 
opzichte van voorgaande jaren. Dit komt ten eerste doordat we een extra activiteit aan de 
subsidie hebben toegevoegd, namelijk de inzet van intercultureel maatschappelijk werk. 
Daarnaast ligt onze bijdrage op de andere onderdelen ook iets hoger, in verband met het hogere
budget wat wij beschikbaar hebben binnen deze middelen. We kunnen daarom onze bijdrage 
verhogen. 

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlage:
Liber: 2022101476046



1c Stichting Kinderopvang en Kenniscentrum Startpunt
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteit
Voorschoolse educatie op het Asiel Zoekers Centrum 
(AZC) in Luttelgeest

- Taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters 
(2- en 3-jarigen) die verblijven op het AZC 
verminderen, door een gerichte aanpak en 
gecertificeerde groepsleidsters op het gebeid van
taalstimulering

- Peuters adequaat voorbereiden op het 
Nederlandse basisonderwijs

- Vroeg signalering van 
ontwikkelingsachterstanden en/of zorgelijke 
situaties rondom een kind. Dit bespreken met 
jeugdverpleegkundige die verbonden is aan het 
AZC.

- Actief deelnemen in het netwerk (COA, 
jeugdverpleegkundigen, basisschool) ten 
behoeve van peuters op het AZC. 

 € 108.000 Uitvoering van VVE op het 
AZC

Inzet Interne Begeleiders (IB’ers)
- Blijven werken aan een actieve samenwerking en

afstemming met het onderwijs ten behoeve van 
de doorgaande lijn

- Blijven werken aan een actieve samenwerking en
afstemming met de Jeugdgezondheidszorg ten 
behoeve van doelgroep peuters

- Ondersteunen van pedagogisch medewerkers en
hun expertise voor wat betreft signalering kind 
problematiek en/of ontwikkelingsachterstand 
versterken

- Doelgroep peuters en ouders worden 
ondersteund bij o.a. opvoedingsvraagstukken, het
opstellen van een begeleidingsplan, participatie in
het netwerk en een “warme” overdracht.

De taken die verbonden zijn aan de inzet van deze 
personen zijn sinds 2021 bij wet verplicht voor aanbieders
die aan voorschoolse educatie doen.

€ 93.000 Inzet interne begeleiding t.b.v. 
peuters

Totale subsidieaanvraag 2023 € 201.000
Subsidieverlening 2023 € 194.002 € 105.779 voor inzet op het 

AZC en € 88.223 voor inzet 
IB’ers

Subsidieafwijzing 2023 € 6.998 Afwijzing inzet AZC 
€ 2.221 en afwijzing inzet 
IB’ers € 4.777

Inleiding:
Startpunt organiseert peuteropvang en voorschoolse educatie op het AZC Luttelgeest en zet Intern 
Begeleiders in om peuters te ondersteunen als er ontwikkelachterstanden dreigen.

Doelstelling:
Het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen in de toekomst. 



Argumenten:
1.c.1 Peuteropvang op het AZC draagt bij aan het vervullen van de wettelijke taak voor kwalitatief 

goed voorschools aanbod
Op grond van artikel 166 van de wet op primair Onderwijs is de gemeente verantwoordelijke voor
de realisatie van kwalitatief goed voorschools aanbod. Peuteropvang en voorschoolse educatie 
op het AZC voorzien in dit aanbod en dragen bij aan het verkleinen van taal- en 
ontwikkelingsachterstanden. Op het AZC draait in 2023 één groep met voorschools aanbod voor 
acht dagdelen per week. Het passende aanbod dat hier gegeven wordt aan deze peuters zorgt 
voor het verminderen van taal- en ontwikkelingsachterstanden bij peuters. Peuters worden zo 
goed mogelijk voorbereid op het Nederlandse onderwijs, zodat ze met zo min mogelijk 
achterstand kunnen instromen in ons onderwijssysteem. De vroeg signalering die op deze groep 
gebeurt, zorgt ook voor dat ontwikkelingsachterstanden snel opgepakt kunnen worden, om het 
verder achterraken in ontwikkeling verminderd kan worden. 

1.c.2 Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) levert cofinanciering
De locatie op het AZC is in totaal acht dagdelen open. Deze subsidie wordt ingezet ter 
bekostiging van zes dagdelen. De personeelskosten voor de overige twee dagdelen worden 
bekostigd door het COA, evenals de huisvestingskosten. 

1.c.3 Interne begeleiding draagt bij aan een kwalitatief goed voorschools aanbod
Op grond van artikel 166 Wet op primair onderwijs zijn wij verantwoordelijk voor kwalitatief goed 
voorschools aanbod. De inzet van IB’ers draagt hier ook aan bij. De IB’ers zijn er voor 
ondersteuning van de doelgroep peuters, ouders en medewerkers en helpen bij 
opvoedvraagstukken, opstellen van begeleidingsplannen, participatie in het netwerk en warme 
overdrachten. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Jeugdgezondheidszorg en het 
basisonderwijs.

1.c.4 De inzet van kwaliteitscoaching is een wettelijke verplichting
Alle organisatie die voorschoolse educatie aanbieden zijn verplicht om minimaal 10 uur per vve 
peuter een hbo geschoolde pedagogische beleidsmedewerker vve in dienst te hebben. De IB’ers
nemen een groot deel van deze taken op zich. 

1.c.5 Er is budget beschikbaar
De subsidie valt binnen de daarvoor aangegeven ramingen in de programmabegroting 2023, 
onderdeel jeugd- en onderwijsbeleid, voor- en vroegschoolse educatie. Dit wordt bekostigd uit 
de brede doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk.

Kanttekeningen:
2.b.1 De aanvrager kan mogelijk in bezwaar gaan

Omdat u de subsidie deels afwijst, kan Startpunt in bezwaar gaan. 

Bijlage:
Liber: 2022101476044



1d FlevoMeer Bibliotheek
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteit
- Een bijdrage leveren aan een doorgaande leerlijn in 

de voor- en vroegschoolse educatie op het gebied 
van taalontwikkeling. 

– De materiële leesomgeving thuis en in de 
centra is verbeterd.

- Het jonge kind bevorderen in het lezen van boeken, 
wat kan zorgen voor een grotere leesmotivatie en 
betere taalontwikkeling.

– Opvoeders zijn zich bewust van het belang 
van (voor)lezen;

– De kwaliteit van de interacties tussen 
opvoeders en kind is verbeterd;

– Het leesgedrag van de opvoeders is 
verbeterd, doordat ze voorleesroutines 
hebben geleerd.

 € 25.816 Boekenpret

Totale subsidieaanvraag 2023 € 25.816 
Subsidieverlening 2023 € 25.816

Inleiding:
Boekenpret is een methode die FlevoMeer Bibliotheek aanbiedt aan de organisaties die voorschoolse 
educatie bieden aan peuters. De kinderopvangorganisaties krijgen de beschikking over boeken van de 
bibliotheek, om te gebruiken in hun aanbod voor de peuters. Kinderen krijgen ook een aantal boeken om
mee naar huis te nemen. Daarnaast ontvangen medewerkers ondersteuning in het juist aanbieden van 
leesmateriaal aan peuters en hun ouders.  

Doelstelling:
Het vergoten van kansengelijkheid voor kinderen in de toekomst. 

Argumenten:
1.d.1 Taal- en leesstimulering dragen bij aan een zo goed mogelijke start in het basisonderwijs.

Door kinderen al zo vroeg mogelijk in aanraking te brengen met boeken, wordt de 
taalontwikkeling en het leesgedrag van kinderen gestimuleerd en zo het leren van de 
Nederlandse taal. Dit gebeurt door het voorlezen in de kinderopvang. Ook ouders van kinderen 
in de leeftijd van 0-6 jaar worden via de beroepskrachten, verbonden aan kinderopvang, 
bibliotheken en scholen, gestimuleerd om thuis voor te lezen. Dit draagt ook bij aan het 
vergroten van de talenkennis en verkleint de kans op achterstanden. 

1.d.2 Er is budget beschikbaar
De subsidie valt binnen de daarvoor aangegeven ramingen in de programmabegroting 2023, 
onderdeel jeugd- en onderwijsbeleid, voor- en vroegschoolse educatie. De subsidie wordt 
bekostigd vanuit de brede doeluitkering onderwijsachterstandenbeleid van het Rijk. 

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlage:
Liber: 2022101476045



1e Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder (RTV 527)
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteit
- Het verzorgen van een gevarieerd 

media-aanbod volgens de Mediawet;
- Het hebben van een Lokaal Toereikend 

Media-aanbod (LTMA) zoals beschreven 
in de wet.

- Vorming tot streekomroep, bij voorkeur 
met de lokale omroep van gemeente Urk.

 € 23.773

(voor de periode 
van aanwijzing: 
t/m 11 augustus 
2023).

- Het verzorgen van 
reguliere radio-
uitzendingen, die ook 
multimediaal worden 
uitgezonden

- Verzorgen van Kabel-TV
- Via de interactieve 

website kunnen 
uitzendingen terug worden
beluisterd

- Gezamenlijke radio 
programmering met 
Omroep Flevoland op 
zaterdagen

- Creëren van meer 
zichtbaarheid door het 
verzorgen van 
uitzendingen vanaf 
locaties.

Totale subsidieaanvraag 2023 € 23.773
Subsidieverlening 2023 € 16.500 De subsidieverlening 

bedraagt € 16.500 van het 
totaal beschikbare jaarbudget
van € 26.780, op basis van 
7,4 maanden (tot en met 11 
augustus 2023). De 
aanwijzing van RTV 527 
eindigt namelijk per 12 
augustus 2023. 

Subsidieafwijzing 2023 € 7.273

Inleiding: 
De Stichting Lokale Omroep Noordoostpolder (RTV 527) verzorgt een lokaal toereikend media-aanbod 
via radio, kabel, tv en internet. Zij heeft een zendmachtiging en is daarmee een lokale omroep volgens 
de Mediawet. De gemeente is wettelijk verplicht haar lokale omroep in stand te houden. 
De zendmachtiging (aanwijzing) wordt afgegeven voor 5 jaar. Op 12 augustus 2023 eindigt de 
aanwijzing voor RTV 527, zodat de subsidie aanvraag is gebaseerd op deze periode. RTV 527 of een 
andere omroep kan vóór 12 februari 2023 een aanvraag doen voor een verlenging van de huidige 
aanwijzing resp. een nieuwe aanwijzing.
Het rijk wil de vorming van streekomroepen stimuleren, waarbij meerdere lokale omroepen samen één 
streekomroep kunnen worden. Hiervoor worden over een paar jaar waarschijnlijk rijksmiddelen 
vrijgemaakt. RTV 527 geeft aan dat het in 2023 bij voorkeur samen met de lokale omroep van de 
gemeente Urk een streekomroep wil gaan vormen. 

Doelstelling:
Het in standhouden van de lokale omroep volgens de Mediawet 2008 op basis van de hiervoor 
vastgelegde kaders in onze Cultuuragenda 2020 en scherp toeziend op de inhoudelijke en financiële 
resultaten.

Argumenten
1.e.1 Bekostiging van de lokale omroep is wettelijk verplicht.

Sinds 2010 zijn de gemeenten op basis van de Mediawet artikel 2.170a verplicht om de lokale 
publieke omroep in hun gebied te bekostigen. Deze moet daarmee een lokaal toereikend media-
aanbod (LTMA) kunnen bieden via televisie, radio, internet en sociale media. In de cultuurnota is
een normbedrag afgesproken per wooneenheid. Het maximale budget voor 2023 is vastgesteld 
op € 26.780 (inclusief indexatie).

1.e.2 U moet wettelijk garant staan voor de continuïteit van de omroep
In de wet staat dat de bekostiging de vergoeding betreft van de kosten die rechtstreeks verband 
houden met het verzorgen van de lokale publieke omroepdienst, voor zover die kosten niet op 



andere wijze zijn gedekt, op zodanige wijze dat op lokaal niveau in een toereikend media-
aanbod kan worden voorzien en continuïteit van bekostiging is gewaarborgd.

1.e.3 Er is budget beschikbaar
De subsidie die u verleent valt binnen de daarvoor aangegeven ramingen in de programma-
begroting 2023, onderdeel Cultuur. Het bedrag is gebaseerd op de aanwijzingsperiode die per 
12 augustus 2023 eindigt; afgerond op 7,4 maanden. Dat betekent dat er voor de periode van 12
augustus t/m 31 december 2023 (4,6 maanden) nog een bedrag van € 10.280 over is voor de 
omroep die een verlengde of nieuwe aanwijzing krijgt. 

1.e.4 De hardheidsclausule wordt toegepast
De aanvraag voor subsidie is ingediend op 26 oktober 2022. De sluitingsdatum voor aanvragen 
is 1 oktober. Met de hardheidsclausule kunt u afwijken van de termijnstelling in de Algemene 
Subsidie Verordening Noordoostpolder (ASV) (onder toepassing van Art. 16 van de ASV). Zo 
voorkomt u dat de Stichting benadeeld wordt door deadlines in de ASV en u zorgt er hiermee 
voor dat u aan uw bekostigingsplicht blijft voldoen. 

Kanttekeningen:
1.e.1 Subsidiëren van de lokale omroep is niet gebaseerd op de inhoudelijke beoordeling van de 

activiteiten die de omroep kan leveren.
Deze is enkel gebaseerd op de juridische verplichtingen uit de Mediawet. 
Inhoudelijk ziet het Commissariaat van de Media toe op de prestaties van de lokale omroep en 
het voldoen aan de Mediawet.

1.e.2 De subsidie aan de lokale omroep heeft het niveau van de VNG-norm.
In de cultuuragenda is opgenomen dat de subsidie voor de lokale omroep verlaagd is tot € 
26.000. Samen met de index wordt het maximale subsidie jaarbedrag € 26.780. Omgerekend 
naar de periode t/m 11 augustus bedraagt dit budget € 16.500. Daarom wijzen we een bedrag 
van € 7.273 af.

Bijlage:
Liber: 2022102876795



1f Stichting Jongerencentrum Heelal
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten

- Het bieden van een veilige plek waar 
jongeren vertrouwensrelaties kunnen 
aangaan en ontwikkelen

- Het signaleren van knelpunten op school 
en in het gezin van jongeren en de 
jongeren motiveren om hier constructief 
mee om te gaan

- Het uitdagen en stimuleren van jongeren 
om het beste uit zichzelf te halen

€ 65.000 – Inloop
– Femmetastic
– Knabbel&Babbel

 Totale subsidieaanvraag 2023 € 65.000
Subsidieverlening 2023 € 65.000

Inleiding
Het Heelal vraagt voor 2023 subsidie aan voor het organiseren van verschillende activiteiten op het 
gebied van jeugd en jongeren in het Heelal te Emmeloord. Het Heelal vervult met deze activiteiten 
een belangrijke rol in het bereiken van kwetsbare jongeren. Het Heelal werkt met beroepskrachten en
vrijwilligers.
De subsidieaanvraag betreft een bijdrage in de kosten van:
– De inloop: biedt een plek aan jongeren om andere jongeren te ontmoeten, activiteiten aan te 

bieden en jongeren te ondersteunen. De nadruk ligt op het werken aan een vertrouwensband 
door het geven van aandacht aan jongeren waardoor zij uit eigen beweging hun hulpvragen 
stellen en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leven en levenssituaties. Daarnaast 
wordt gewerkt aan het ontwikkelen van talenten van jongeren.

– Femmetastic: is voor meiden en jonge (aanstaande) moeders tussen de 12 en 23 jaar. 
Femmetastic helpt meiden om creatief en doelgericht bezig te zijn met thema's als zelfbeeld, 
maatschappij, vrije tijd, gezondheid en spiritualiteit. Femmetastic richt zich in het bijzonder op 
kwetsbare meiden en jonge moeders. De activiteiten en relaties binnen Femmetastic dragen 
bij aan een veilige omgeving voor meiden om zich te ontwikkelen. Meiden leren door 
Femmetastic grenzen stellen, voor zichzelf  (en hun gezin) te zorgen en hun talenten in te 
zetten in de maatschappij.

– Knabbel&Babbel: Op deze avonden koken en eten zowel Nederlandse jongeren als jongeren 
met een andere culturele achtergrond samen. Het gaat om het verbinden van jongeren uit 
verschillende culturen, het aanbieden van verdiepende gesprekken en activiteiten aan 
jongeren van 16 jaar en ouder. Jonge vergunninghouders worden ondersteund in hun 
integratie in de Nederlandse samenleving.

Doelstelling:
Het organiseren van activiteiten voor kwetsbare jongeren.

Argumenten:
1.f.1  Deze subsidie draagt bij aan onze doelstellingen van het jeugdbeleid.

Het Heelal levert een belangrijke bijdrage in het bereiken van kwetsbare jongeren. Ze 
organiseert wekelijks de genoemde activiteiten voor jongeren. De afgelopen jaren is gebleken 
dat de activiteiten laagdrempelig en toegankelijk zijn. Door de samenhang in activiteiten bereikt 
Heelal allerlei jongeren, ook kwetsbare jongeren. 

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlagen:
Liber: 2022110377019



1g Stichting Kwintes
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten

- Een laagdrempelige inloopvoorziening waar 
mensen zich thuis voelen en contacten 
leggen.

- Het faciliteren van inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid om zich te ontwikkelen om een 
volgende stap te zetten in het meedoen in de 
maatschappij, ook arbeidsmatig. Hierbij wordt 
geïnvesteerd op herstel en inzet van 
ervaringsdeskundigheid. 

- Het signaleren van verergering van de 
problematiek en somatische achteruitgang en 
hiernaar handelen. Het hierbij ontlasten van de 
mantelzorger. 

- Het werken aan een gezonde leefstijl bij de 
deelnemers door het bieden van gezonde 
voeding, het verstrekken van informatie over 
voeding en bewegen en het samenwerken met de 
Voedselbank om verspilling van voedsel tegen te 
gaan. 

- Het onder de aandacht brengen van stigma’s. 
- Het faciliteren van ruimte aan 

vrijwilligersorganisaties op het gebied van 
zelfhulp waarmee zwaardere zorg voorkomen 
wordt.

- Het ontstaan van begrip en acceptatie tussen 
verschillende doelgroepen waardoor de drempel
verlaagd wordt om samen activiteiten te 
ondernemen. Hierdoor is er een breder aanbod 
van activiteiten voor wie er behoefte aan heeft.

- Het samenwerken tussen organisaties 
waardoor expertise en inzet voor een brede 
doelgroep wordt benut.

- Het vergroten van het bereik van mensen zodat er 
meer mensen bereikt worden en naar de 
Bouwerskamp komen.

- Het normaliseren en afschalen van hulpverlening.

€ 245.203 Servicepunt: Inloop 
GGZ, Coördinatie-
activiteiten inclusief 
weekend 
openstelling zondag 
Bouwerskamp 
Emmeloord

Totale subsidieaanvraag 2023 € 245.203
Subsidieverlening 2023 € 245.203

Inleiding:
Kwintes, ’s Heeren Loo, Triade Vitree, InteraktContour, Philadelphia Zorg, Omega groep en 
Carrefour hebben de handen ineengeslagen en hebben samen de Bouwerskamp 14 in Emmeloord
opgezet. Het is een plek waar diverse activiteiten als algemene voorziening plaatsvinden en waar 
iedereen met of zonder hulpvraag terecht kan. Een plek waar mensen gemakkelijk geholpen 
kunnen worden omdat de organisaties hun kwaliteiten en expertises bundelen. Een belangrijk doel 
is om participatie van kwetsbare mensen te bevorderen en hen volwaardig deel uit te laten maken 
van de maatschappij. Gastvrijheid, gelijkwaardigheid en gezamenlijkheid zijn belangrijke 
kernwaarden bij de Bouwerskamp.  

Doelstelling:
Het bieden van passende ondersteuning aan inwoners met complexe problematiek. 



Argumenten:
1.g.1 Deze activiteiten geven invulling aan de Wmo 2015 

Op grond van de Wmo 2015 hebben wij als taak om algemene voorzieningen te bieden 
voor mensen die maatschappelijke ondersteuning nodig hebben. 

1.g.2 De activiteiten sluiten aan bij het Regionaal kader en het Deelplan Wmo en 
Volksgezondheid 2.0
Het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 2020-2026 (Regionaal kader) richt 
zich op de ondersteuning van inwoners met een psychische kwetsbaarheid, verslaving of 
licht verstandelijke beperking. In het Regionaal kader is opgenomen dat wij draagkracht 
en draagvlak in wijken versterken, zodat inwoners zich er welkom voelen. Dit gaan wij 
onder andere bereiken door een lokaal basisaanbod van voorzieningen te organiseren, 
waaronder een inloopvoorziening die naast doordeweekse openstelling ook in avonden 
en in het weekend open is. De Bouwerskamp is een algemene voorziening waar mensen 
met meerdere problematieken op het gebied van dakloosheid, geestelijke gezondheid en 
verslaving terecht kunnen voor inloop, activiteiten en ondersteuning. Er wordt gewerkt 
aan het versterken van de eigen kracht en het sociale netwerk. Met deze algemene 
voorziening geven wij invulling aan de opgave in het Regionaal kader. In het Deelplan 
Wmo en Volksgezondheid 2.0 hebben wij het beleid uit het Regionaal kader 
overgenomen.  

1.g.3  Deze activiteiten staan in verbinding met de maatschappelijke opvang 
Vanaf 2010 zijn er 5 plekken maatschappelijke opvang voor daklozen in 
Noordoostpolder. Deze opvang voert Kwintes uit en financiert centrumgemeente Almere.
De mensen in de opvang maken overdag gebruik van de inloopvoorziening bij de 
Bouwerskamp. Dit draagt bij aan het herstel en aan terugval ook na de opvang. Verder 
heeft de inloopvoorziening een preventieve werking om te voorkomen dat mensen in 
zwaardere zorg of maatschappelijke opvang terecht komen. Centrumgemeente Almere 
subsidieert de inloopvoorziening ook voor € 41.762.

1.g.4 Deze voorziening helpt bij het herstel van inwoners met een psychische kwetsbaarheid
Na verblijf in een Beschermd wonen voorziening zijn inwoners met een psychische 
kwetsbaarheid vaak nog (langdurig) aangewezen op begeleiding. De inloopvoorziening 
draagt bij aan verder herstel. Ook kan de inloopvoorziening gecombineerd met ander 
lokaal basisaanbod bijdragen aan het voorkomen van instroom in Beschermd wonen.  

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlagen: 
Liber: 2022093074176



1h Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten

- Meer begrip voor elkaar en vergroten 
leefomgeving door ontmoeting met 
andere vrouwen;

- Vergroten van integratie, participatie, 
maar ook van plezier en zingeving;

- Verbeteren van conditie en ontwikkelen
van extra vaardigheden; 

- Vrouwen worden actiever, 
zelfredzamer en (psychisch) 
gezonder; 

- Toename beheersing Nederlandse taal;
- Vergroten  persoonlijk  welzijn  en

mogelijkheden arbeidsmarkt;
- Vrouwen werken samen, 

respecteren elkaar en hebben zorg 
voor elkaar;

€ 76.800 Ontmoetingsfunctie voor allochtone 
en autochtone vrouwen om de 
zelfredzaamheid, integratie en het 
actief meedoen aan de samenleving
te bevorderen.

Totale subsidieaanvraag 2023 € 76.800
Subsidieverlening 2023 € 35.264
Subsidieafwijzing 2023 € 41.536

Inleiding:
De activiteiten van het Vrouwencentrum (VC) zijn vooral gericht op migrantenvrouwen. Ze hebben 
als doel het emancipatie-, integratie-, participatie- en ontwikkelingsproces van deze vrouwen te 
ondersteunen, zodat ze in hun kracht komen te staan. Dit doet men door middel van het spreken en 
oefenen van Nederlandse taal en actieve participatie. Ook Engelse en Spaanse taal wordt 
aangeboden. De activiteiten zijn laagdrempelig en eenvoudig en vooral gericht op ontmoeting en 
participeren in de samenleving in brede zin. Door vrouwen uit het isolement te halen en hun 
zelfvertrouwen te stimuleren in een veilige setting, kunnen zij vrijwilligerswerk gaan doen en stroomt 
een aantal uit naar betaald werk. De activiteiten worden voor en door de vrouwen zelf georganiseerd 
en aangestuurd door een betaalde coördinator. Het Vrouwencentrum wil het samenwerken of 
samengaan met het Mannencentrum verkennen/ uitvoeren en ook verkennen in hoeverre dit mogelijk
is met Vluchtelingenwerk. 

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

Argumenten:
1.h.1 Deze subsidieverlening is conform wens van de Raad.

Met subsidiëring van het Vrouwencentrum handelt het college in de geest van de motie 
van de raad van 12 november 2009 die ertoe strekte subsidie te verlenen aan het 
Vrouwencentrum.

1.h.2. Het Vrouwencentrum draagt bij aan emancipatie, integratie, participatie en ontwikkeling. 
Door het brede aanbod aan activiteiten die het Vrouwencentrum aanbiedt, bevordert zij 
(voor circa de helft van oorsprong buitenlandse vrouwen) dat meer vrouwen in hun kracht 
komen en hun zelfvertrouwen groeit. Dat draagt bij aan het beter kunnen deelnemen aan 
de maatschappij, ook door een betere beheersing van de Nederlandse taal. Hierdoor 
integreren de vrouwen beter in Nederland en maken meer kans op de arbeidsmarkt. Ook 
bevordert dit plezier, gezondheid en zingeving voor deze vrouwen. 



Kanttekeningen:
   1.h.3    We verlenen minder subsidie dan is aangevraagd

Het Vrouwencentrum heeft een subsidieaanvraag gedaan van € 76.800. Dit is inclusief de 
benodigde urenuitbreiding van de coördinator van 16 naar 24 uur per week. De 
subsidieverlening bedraagt € 35.264. Dit is het subsidieplafond inclusief indexering. Het te 
veel aangevraagde mag niet worden verleend. 

2.h.1 De huidige subsidie is niet voldoende om de activiteiten mee voort te zetten. 
In 2020 is de functie van het Vrouwencentrum afgezet tegen alle welzijnsactiviteiten. 
Naar verhouding is het Vrouwencentrum een goedkope voorziening met veel 
maatschappelijke effecten. In 2021 werden eenmalig aanvullende opdrachten verstrekt 
voor 2021 en 2022 om het VC financieel houdbaar te houden. We voeren nog 
gesprekken hoe de inzet van het VC in 2023 eruit zal zien -waaronder samenwerken 
en/of samengaan met het Mannencentrum en mogelijk met Vluchtelingenwerk- en wat 
daar aanvullend voor nodig zou moeten zijn. 

Bijlagen:
Liber: 2022102876791 

 



1i Stichting Tactus Verslavingszorg
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten
Universele preventie

- De professionals in Noordoostpolder 
kennen de preventiewerkers van 
Tactus en weten wanneer deze in te 
schakelen zijn bij casuïstiek. De 
professionals hebben kennis van 
vroeg signalering ten aanzien van 
gebruik en kunnen dit adequaat 
bespreekbaar maken met jongeren en
hun omgeving

- Docenten zijn in staat om zelf lessen 
ten aanzien van middelengebruik te 
geven. 

- Leerlingen hebben kennis van de 
verslavende aspecten van alcohol, 
softdrugs, games en social media.

- Het vergroten van 
ouderbetrokkenheid en het versterken
van opvoedvaardigheden rond 
gebruik.

€ 1.000

€ 4.000
   € 6.500

   

- Beleidsontwikkeling/
advisering

- Monitorgesprekken VO
- Activiteiten VO

 

Selectieve preventie
- Meer bewustwording bij jongeren 

over hun middelengebruik en hoe zij
hierin verandering aan kunnen 
brengen. 

€ 5.700

€ 2.500

- Activiteiten V(S)O d.m.v. 
lessen vroeg signalering 
van risicojongeren

- Screening Vakcollege

Geïndiceerde preventie
- Bewustwording en kennis 

vergroten met betrekking tot 
gebruik. Problematisch gebruik bij 
kwetsbare jongeren wordt 
gesignaleerd en de jongeren 
krijgen laagdrempelige 
ondersteuning aangeboden

- Het bereiken van ouders om kennis
over te brengen over 
middelengebruik. Ouders hebben 
kennis en vaardigheden opgedaan 
om hun kinderen te begeleiden in 
gezond gedrag.  

€ 7.500

€ 4.300

€ 15.784

- Outreachende aanpak; 
samenwerking opbouwen 
en continueren met de 
netwerkpartners in 
Noordoostpolder

- Oudercursus Help mijn kind 
kan niet zonder!

- Preventieve gesprekken, 
consultatie en Moti-4 trajecten

Totale subsidieaanvraag 2023 € 47.284
Subsidieverlening 2023 € 47.284

Inleiding:
Tactus Verslavingszorg is in onze gemeente actief op het gebied van verslavingszorg en - preventie. 
Zij sluiten met hun activiteiten aan bij de behoeften in Noordoostpolder. Ook werken zij goed samen 
met de maatschappelijke organisaties en in onze ondersteuningsstructuur.

Doelstelling:
Het voorkomen en verminderen van middelengebruik en/of verslaving bij jongeren in 
Noordoostpolder.



Argumenten:
1.i.1 De activiteiten dragen bij aan het regionaal beleid

De gemeenten in Flevoland hebben het Regionaal kader zorglandschap Wmo Flevoland 
2020-2026 vastgesteld. In het bijbehorende uitvoeringsprogramma is opgenomen dat het 
lokaal basisaanbod op orde moet zijn voor de doelgroep met psychische- en 
verslavingsproblematiek. Preventieve activiteiten op het gebied van verslaving horen bij het 
lokaal basisaanbod. 

1.i.2     De activiteiten dragen bij aan ons lokale Deelplan Wmo en Volksgezondheid 2.0
Hierin namen wij op dat wij het preventieve aanbod dat gericht is op het voorkomen of het 
verminderen van verslaving willen behouden. De focus ligt hierbij op de doelgroep jongeren, 
met specifieke aandacht voor risicogroepen. 

1.i.3 Tactus biedt een keten van preventieve activiteiten 
De activiteiten die Tactus in 2023 inzet richten zich op 3 niveaus van preventie:
– Universele preventie: gericht op alle jongeren zonder dat er sprake is van 

risicosituaties;
– Selectieve preventie: gericht op jongeren die een verhoogd risico hebben op 

verslavingsproblematiek;
– Geïndiceerde preventie: gericht op jongeren die al wel enige problemen hebben met 

gebruik.
Net als voorgaande jaren zijn de activiteiten in 2023 zowel gericht op de doelgroep 
jeugd en jongvolwassen, hun ouders en intermediairs die te maken hebben met 
jongeren. 

1.i.4 Er wordt samengewerkt in het netwerk
Tactus werkt lokaal samen met verschillende partners om een integrale aanpak te bieden 
voor de inwoners. Door samen op te trekken met onder andere GGD, Carrefour, politie, 
Zorggroep Oude en Nieuwe land, middelbare scholen en ROC Friese Poort versterkt Tactus 
de werking van de preventieve aanpak en wordt de expertise op verslavingsgebied 
laagdrempelig ingezet. 

Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlagen:
Liber: 2022101376011



1j Vereniging Humanitas, district Noordwest
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten

Humanitas (voor beide activiteiten)
- Inzicht in de effecten van de aanpak van Home-

Start en Thuisadministratie creëren specifiek voor
de gemeente Noordoostpolder. Daarnaast 
inzichtelijk maken welke inwoners een beroep 
doen op Humanitas die anders tussen wal en 
schip raken.

- Samenwerking met maatschappelijke partners in
het zorglandschap verder versterken en 
aantoonbaar maken in hoeverre de 
samenwerking versterkt is.

- Scholing van vrijwilligers is onderdeel van deze 
subsidie

Thuisadministratie 
- Kortdurende praktische ondersteuning bij het op 

orde krijgen en leren houden van de financiële 
administratie moet leiden tot financiële 
zelfredzaamheid bij de inwoner.

- Samenwerking met partners binnen het sociaal 
domein moet ertoe leiden dat de hulpvraag op de 
juiste plek terecht komt.

- Signalen zijn vroegtijdig opgepakt en naar een 
passende oplossing geleid om zo een 
schuldhulpverleningstraject te voorkomen. 

- Mensen met een verhoogde kans op schulden 
ondersteunen om vaste lasten te verlagen en 
optimaal gebruik te maken van bestaande 
inkomensregelingen om zo problematische schulden
te voorkomen (voorzieningenwijzer).

Home-Start
- Na inzet van Home-Start kan het gezin (bij gelijkblijvende 

omstandigheden) zelfstandig (of met ondersteuning uit 
sociaal netwerk) verder met de opvoeding van hun 
kind(eren).

€ 145.801

€ 70.617

Thuisadministratie; 
Formuliereninloop; 
Servicepunt 
toeslagen en 
belastingen; 
De Voorzieningen-
wijzer. 
Bij deze activiteiten
wordt ingezet op 
stress sensitieve 
dienstverlening.

Opvoed-
Ondersteuning

Totale subsidieaanvraag 2023 € 216.418
Subsidieverlening 2023 € 197.110
Subsidieafwijzing 2023 € 19.308 Geweigerd subsidie 

Thuisadministratie 
€ 19.308

Inleiding:
Via Home-Start bieden vrijwilligers contact, praktische hulp en een luisterend oor aan gezinnen 
met tenminste één kind tussen de 0 en 14 jaar, die door omstandigheden behoefte hebben aan 
ondersteuning. Home-Start wil ouders stimuleren om de kracht te (her)vinden en weer greep te 
krijgen op het eigen leven. Home-Start werkt met vrijwilligers die door professionals van 
Humanitas wordt opgeleid en ondersteund.



Thuisadministratie biedt met vrijwilligers ondersteuning aan inwoners met (dreigende) financiële 
problemen. Onder ander door de formuliereninloop en inzet van de Voorzieningenwijzer. De 
vrijwilligers brengen en houden, samen met de inwoner, de administratie op orde en zijn 
ondersteunend bij het aanvragen van financiële regelingen. Vrijwilligers van Thuisadministratie zijn
ook betrokken bij het samenstellen van het dossier van cliënten voor toelating schuldhulpverlening 
tot en zorgen voor begeleiding van inwoners die uitstromen uit budgetbeheer. 

Doelstelling:
Bieden van opvoedondersteuning en preventieve schulddienstverlening aan inwoners die dat 
nodig hebben.

Argumenten:
1.j.1  De activiteiten dragen bij aan de doelstellingen uit het jeugdbeleid en    

schulddienstverlening.
Home-Start en Thuisadministratie worden uitgevoerd door vrijwilligers. De activiteiten 
zijn laagdrempelig en voorzien in een behoefte. De activiteiten worden gecoördineerd 
en begeleid door betaalde medewerkers.

1.j.2 Thuisadministratie en Home-Start zijn preventief van aard.
De ondersteuning via Thuisadministratie voorkomt enerzijds dat inwoners (weer) in 
problematische schulden raken en anderzijds dat – indien nodig – professionele 
schuldhulpverlening snel opgang kan komen. Met Home-Start wordt beoogd de inzet van 
jeugdzorg en andere hulpverlening in een later stadium te voorkomen.

Kanttekeningen:
1.j.3 We verlenen minder subsidie dan gevraagd.

Humanitas heeft een subsidieaanvraag gedaan van € 216.418. Voor Home-Start valt de 
aangevraagde subsidie binnen het daarvoor vastgestelde subsidieplafond. Voor 
Thuisadministratie overstijgt de aangevraagde subsidie het vastgestelde subsidieplafond met
€ 19.308. Het te veel aangevraagde bedrag van € 19.308 wordt niet verleend omdat u het 
subsidieplafond niet mag overschrijden. Humanitas is hiervan op de hoogte en de activiteiten
Thuisadministratie kunnen worden uitgevoerd van het verleende subsidiebedrag. 

Bijlage:
Liber: 2022070570594



1k Bureau Gelijke Behandeling Flevoland (BGBF)
Te bereiken resultaten Bedrag Activiteiten
- Inzicht in de mate waarin discriminatie 

voorkomt en welk soort klachten van welke 
aard hierin zijn behandeld.

- Opleveren van de wettelijke verplichte 
rapportage.

- Uitvoering van 6 online trainingen voor 
maatschappelijke partners.

- Samenwerking met het onderwijs, 
bedrijfsleven om bewustwording en 
signalering te verbeteren.

€ 36.996 PR via o.a. social media; 
reizende tentoonstelling 
Extreemly Normal; 
meldingsbereidheidscampagne, 
periodiek overleg met 
maatschappelijke partners; 
signaleringsgespreken met 
risicogroepen; afhandelen en 
begeleiding van meldingen

Totale subsidieaanvraag 2023 € 36.996 
Subsidieverlening 2023 € 36.996

  Inleiding
BGBF is de antidiscriminatie voorziening in Flevoland. Het is een onafhankelijke instelling die zich 
richt op het voorkomen & bestrijden van discriminatie: zowel naar ras/etnische afkomst, (religieuze) 
overtuiging, als naar seksuele voorkeur. Ook discriminatie naar leeftijd, handicap en nationaliteit 
horen tot het werkterrein. Het bureau wordt gesubsidieerd door de gemeenten vanuit een 
rijksbijdrage. Vanaf 2021 heeft het rijk deze bijdrage verhoogd naar € 0,77 per inwoner; voorheen 
was dit € 0,372 per inwoner. De subsidie gaat van € 18.063 (2021) naar € 36.996 in 2023.  
Door deze verhoging zijn de activiteiten van BGBF uitgebreid. En deze verhoging heeft gevolgen 
voor de besluitvorming; subsidies tot € 20.000 zijn gemandateerd aan de clustermanagers. Het 
college besluit over subsidies van meer dan € 20.000.

  Doelstelling:
  Inwoners in onze gemeente worden gelijk behandeld en niet gediscrimineerd. 

  Argumenten:
 1.k.1 Inwoners met een klacht over discriminatie worden geholpen

Het bureau zorgt voor onafhankelijke bijstand aan een klager en registreert de klachten 
conform het landelijk protocol klachtbehandeling. Inwoners over de afhandeling van hun
klacht zijn tevreden. Zij voelen zich gehoord, gezien en geholpen.

 1.k.2 Het aantal klachten stijgt
Dat komt niet alleen door de toeslagen affaire, maar ook door de toegenomen aandacht
voor racisme, de polarisatie door Corona, vluchtelingen en nog veel meer zaken. Deze 
toename is landelijk te zien, maar ook in Flevoland. 

 1.k.3.   Door de extra activiteiten vergroten we de bewustwording 
BGBF gaat de huidige samenwerking in Noordoostpolder intensiveren met inwoners, 
maatschappelijke partners en het bedrijfsleven. Dat doet ze door het organiseren van 
activiteiten en in te zetten op social media. 

 1.k.4 We voldoen aan onze wettelijke verplichting
De Wet gemeentelijke antidiscriminatie voorzieningen is vastgesteld in 2009. Doel is dat 
eenieder toegang heeft tot een laagdrempelige gemeentelijke voorziening die klachten over 
discriminatie behandeld. Het bureau levert de jaarlijks de rapportageverplichting aan de 
minister van Binnenlandse Zaken. 

  Kanttekeningen:
Er zijn geen kanttekeningen.

Bijlagen:
Liber: 2022093074195

https://liber.noordoostpoldernet.nl/lnk/CASE/2022093074195/DETAIL
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