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Onderwerp: Vaststellen subsidie Ontwikkeling Kindcentra 2017-2019 
 
Voorgesteld besluit 
1. De subsidies aan Aves voor de ontwikkeling Kindcentra, vaststellen op respectievelijk € 20.000 en 
€ 50.000;  
2. De commissie Samenlevingszaken informeren. 
 
Inleiding 
Aves ontving in 2017 en 2018 subsidie voor het ontwikkelen van Kindcentra in de Noordoostpolder. 
Kindcentra zijn plekken waar opvang, onderwijs, zorg en welzijn samen komen. Kinderen (van 0 tot 14 
jaar) kunnen zo binnen één systeem worden opgevangen, onderwezen en ondersteund.  
Aves begeleidde de ontwikkeling van de Kindcentra. Daarvoor verleende u in 2017 een eenmalige 
subsidie van € 50.000 (voor inzet in 2017, 2018 en 2019) en in 2018 nog een subsidie van € 20.000. 
Met dit besluit stelt u deze subsidies aan Aves vast. Het gaat om vaststelling over de jaren 2017, 2018 
en 2019. 
Kindcentra dragen bij aan het vergroten van de ontwikkelkansen van kinderen in de omgeving waar ze 
wonen. Inhoudelijke samenwerking tussen verschillende maatschappelijk partners, heeft een positieve 
invloed op de leefomgeving van een kind. 
 
Doelstelling 
Het gezamenlijk vaststellen van de subsidies aan Aves voor de Ontwikkeling Kindcentra over de jaren 
2017, 2018 en 2019. 
 
Argumenten 
1.1 De subsidies zijn volledig ingezet voor de afgesproken activiteiten 

Aves heeft met haar inhoudelijke en financiële verantwoording voldoende laten zien dat 
ze de resultaten bereikt hebben die genoemd zijn in de subsidiebeschikkingen. Aves 
heeft zowel het eenmalige subsidiebedrag van € 50.000 (voor inzet in 2017, 2018 en 
2019) als het subsidiebedrag van € 20.000 (voor inzet in 2018) volledig ingezet. 
Uit de projectrapportage is op te maken dat als meetbaar resultaat er minimaal twaalf 
Kindcentra operationeel zijn in de Noordoostpolder. Daarnaast is het merkbare resultaat 
dat organisaties elkaar beter weten te vinden. Er zijn korte samenwerkingslijnen en er 
vinden gezamenlijke activiteiten plaats tussen de verschillende organisaties. Er is ook 
een gezamenlijk visie ontstaan. Een goede pedagogische omgeving voor kinderen in de 
Noordoostpolder wordt belangrijk gevonden. Hiervoor kijkt men nu meer over de grenzen 
van hun eigen organisatie heen.  
 

1.2 De subsidies werden ingezet voor hetzelfde te bereiken doel.  

Beide subsidies zijn gelijktijdig ingezet en droegen bij aan hetzelfde doel. Zij zijn ook in 
één complete rapportage verantwoord.  
 

  



Kanttekeningen 
1.1 De verantwoording over deze subsidies is later dan gebruikelijk. 

De verantwoording en de vaststelling van deze subsidie loopt buiten de vastgestelde 
perioden van de ASV1 om. Aves heeft hiervoor uitstel van u gekregen. Dat uitstel had zij 
gevraagd omdat een externe partij die zij nodig had, voor een tijd niet inzetbaar was. 
Daarnaast kunt u de hardheidsclausule van de ASV2 toepassen bij het vaststellen van 
deze subsidies.  
 
Planning/Uitvoering 
Aves ontvangt na uw besluit een vaststellingsbeschikking. 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1:  Vaststellingbeschikking Aves Ontwikkeling Kindcentra 2017-2018-2019 
(Key2Zaken: 017162908) 

                                                      
1 Artikel 13 ASV (Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder)  
 
2 Artikel 16 ASV (Algemene Subsidieverordening Noordoostpolder)  

 


