Subsidieplafonds
2017 en 2018

Versie: 25 oktober 2018

Thematafels 2017 en 2018
Thematafel: Breda Opgroeien
Subsidieplafond: 2017 € 7.405.750 / 2018 € 7.095.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Kinderen kunnen hun talenten ontwikkelen

•
•
•
•
•

Percentage kinderen en jongeren dat een cultuuractiviteit doet (Bewonersenquête)
Percentage kinderen en jongeren dat voldoet aan de bewegingsnorm
(Bewonersenquête)
Percentage kinderen dat dagelijks minder dan een half uur buiten speelt
(GGD-monitor, 4 jaarlijks)
Gebruik jeugdsportfonds
Gebruik jeugdcultuurfonds

Kinderen groeien op in een veilige omgeving

• Aantal jeugdigen waarvoor herhaald melding huiselijk geweld of
• Kindermishandeling plaatsvindt (Transitiemonitor, GGD)
• 	Percentage jongeren dat thuis bij hun eigen ouders een onveilig gevoel heeft
(GGD, 4jaarlijks)
• 	Aantal geworven pleegzorggezinnen en percentage matching (nog te ontwikkelen)

Ouders voelen zich gesteund in de opvoeding van hun kind.

•
•
•
•

Percentage gezinnen met opvoedingsproblemen (monitor CJG)
Percentage gezinnen dat sociaal netwerk kan inzetten (monitor CJG)
Percentage gezinnen met inzet professionele hulp (monitor CJG)
Percentage gezinnen met ervaren nut professionele hulp (monitor CJG)

De weerbaarheid van kinderen en jongeren neemt toe.

•

Percentage jongeren met een lage weerbaarheid (GGD jeugdmonitor, 4 jaarlijks)

Voorzieningen en activiteiten voor kinderen en jongeren sluiten
goed aan op hun behoeften.

• 	Percentage ouders dat tevreden is over de speelvoorzieningen in de buurt
(GBM,tweejaarlijks)
• 	Percentage ouders dat tevreden is over de voorzieningen voor jongeren in de buurt
(GBM, tweejaarlijks)
• 	Percentage jongeren dat één of meer ontmoetingsplaatsen mist in de buurt
(GGD jeugdmonitor, 4 jaarlijks)

Iedere jongere heeft een sociaal netwerk en voelt zich daarin thuis

• 	Percentage jongeren dat buiten school leeftijdsgenoten ontmoet (onbekend)
• 	Percentage ouders dat tevreden is over contact van kind met andere kinderen in de buurt
(GGD-monitor)
• Participatie jongeren bij beleid en uitvoering, nog te ontwikkelen

Thematafel: Zorg voor Elkaar Breda
Subsidieplafond: 2017 € 10.795.000 / 2018 € 10.580.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Mensen voelen zich thuis in hun wijk of dorp.

• 	Indicator sociale cohesie: mate waarin bewoners in hun buurt anderenkennen,
ontmoeten, etc. (GBM), uitsplitsen naar doelgroepen

Bewoners hebben een sociaal netwerk, waarop ze kunnen terug
vallen als ze steun nodig hebben.

• 	Percentage inwoners dat niet terug kan vallen op familie, vrienden of buren als zorg
nodig is (GBM)

Minder mensen voelen zich eenzaam.

• 	Percentage inwoners dat tevreden is over de accommodaties (buurt- en gemeenschapshuizen, parken en pleinen) in de nabije omgeving om elkaar te ontmoeten
(GBM, samengestelde indicator)
• 	Percentage inwoners dat zich eenzaam voelt (GBM, samengestelde indicator)

Bewoners zijn actief betrokken bij hun leefomgeving.

• 	Percentage inwoners dat zich mede verantwoordelijk voelt voor de leefbaarheid van
de buurt (GBM)
• Percentage bewoners dat actief is in de buurt (GBM)
• Percentage inwoners dat iets doet:
- Vrijwilligerswerk (incl. politiek actief) (GBM)
- Mantelzorg geven (GBM)
- Werkt (CVS)
• Percentage Gaat naar school

Bewoners zijn tevreden over de ondersteuning bij hulpvragen.

•
•

Mantelzorgers zijn in beeld en worden ondersteund,
zodat zij niet overbelast raken.

• Percentage mantelzorgers dat zich zwaar belast voelt (Bewonersenquête)
• 	Percentage mantelzorgers dat gebruik maakt van mantelzorgondersteuning (Bewonersenquête)
• 	Percentage mantelzorgers dat behoefte heeft aan mantelzorgondersteuning (Bewonersenquête)

Mantelzorg ontvangen (onbekend)
Percentage inwoners die tevreden is over de ondersteuning (onbekend)

Bewoners voelen zich gesteund bij het realiseren van initiatieven en • 	Percentage bewoners dat vindt dat de gemeente buurtinitiatieven voldoende ondersteund
het doen van vrijwilligerswerk.
(GBM)
Bewoners voelen zich veilig in hun leefomgeving.

•

Percentage inwoners dat zich actief inzet voor de buurt

Thematafel: Breda aan de Slag
Subsidieplafond: 2017 € 707.000 / 2018 € 709.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Elke jongere komt goed voorbereid op de arbeidsmarkt of werkt.

• Percentage vroegtijdig schoolverlaters (VSV-verkenner)
• 	Percentage vroegtijdig schoolverlaters dat op een traject zit (niet code ‘0’ heeft)
• Percentage (jeugd)werklozen (UWV)

Bewoners voorzien in hun eigen levensonderhoud en zijn financieel
zelfredzaam.

• Aantal huishoudens met laag inkomen
• Aantal kinderen in een armoedesituatie
• Percentage huishoudens met een PW-uitkering (GWS)
• Percentage PW-ers dat niet participeert (GWS)
• In- en uitstromers PWI (GWS)
• 	Percentage bewoners dat financieel zelfredzaam is. (zelfredzaamheidsmatrix)

Mensen voor wie (regulier) werken (nog) niet mogelijk is,
participeren naar vermogen, werken aan hun ontwikkeling en
leveren een maatschappelijke bijdrage aan hun stad.

•

Stijging van personen op participatieladder

Thematafel: Breda Beweegt
Subsidieplafond: 2017 € 518.000 / 2018 € 525.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Bewoners zitten fysiek en mentaal goed in hun vel.

• 	Percentage inwoners dat eigen gezondheid als matig of slecht ervaart (GGD, 4 jaarlijks)
• Percentage inwoners dat tevreden is over het leven (Bewonersenquête)

Bewoners hebben een gezonde leefstijl.
Ze bewegen voldoende en eten gezond.
Indien nodig worden bewoners hierbij ondersteund.

• Percentage inwoners dat (structureel) sport (Bewonersenquête)
• Percentage inwoners dat voldoende beweegt (Bewonersenquête)
• 	Percentage inwoners dat gezond eet (GGD, 4 jaarlijks samengestelde indicator)
• Percentage inwoners dat tevreden is over de ondersteuning
(meting via Sportloket)

Stichting Governance Maatschappelijk
Ondernemen NAC (SGMON)

• 	Percentage inwoners dat tevreden is over de sport- en beweegfaciliteiten
(Bewonersenquête, tweejaarlijks)
• 	Percentage verplaatsingen op korte afstand dat te voet of met de fiets wordt gedaan
(onbekend)
• Tevredenheid over beweegactiviteiten (onbekend)

Ouderen en mensen met een beperking wonen langer
prettig thuis, indien nodig met ondersteuning of hulp.

• 	Percentage ouderen dat zelfstandig woont en tevreden is qua woonbeleving (onbekend)

Thematafel: Breda Leert*
Subsidieplafond: 2017 € 6.117.000 / 2018 € 5.236.909
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs, als extra
ondersteuning op het gebied van ontwikkeling of taal nodig is.

• 	Percentage kinderen dat voorbereid in het basisonderwijs instroomt
(nog te ontwikkelen)
• 	Percentage Kinderen met een goede Nederlandse taalbeheersing (onbekend)
• Percentage jeugd van Breda dat onderwijs volgt (RMC)

Elk kind krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past.

• 	Percentage thuiszitters in Breda in PO, speciaal basisonderwijs en VO en vso (RMC-wet)
• Percentage jeugd van Breda volgt onderwijs

Iedereen kan Nederlands spreken, lezen en schrijven.

• Percentage laaggeletterden bij volwassenen (landelijke monitor)
• 	Percentage uitkeringsgerechtigden dat niet voldoet aan de wet Taaleis (onbekend)

Thematafel: Veilig thuis in West-Brabant*
Subsidieplafond: 2017 € 3.935.000 / 2018 € 2.565.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Hiervoor gelden de doelen uit de Ontwikkelagenda West-Brabant geeft thuis! / het Beleidskader kwetsbare groepen.
Thematafel: Regio Breda Vangt op
Subsidieplafond: 2017 € 7.270.000 / 2018 € 7.212.000
Resultaten en indicatoren kader ‘Breda Doet, samen verder!
Hiervoor gelden de doelen uit de Ontwikkelagenda West-Brabant geeft thuis! / het Beleidskader kwetsbare groepen en het Convenant Stedelijk Kompas.

Totaal Thematafels 2017 en 2018
Totaal

2017

2018

€ 36.747.750

€ 33.415.251

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.
* i.v.m. kortingen vanuit het rijk op de budgetten 2018 zijn de subsidieplafonds voor Breda Leert en Veilig Thuis in West-Brabant in 2018 lager dan in 2017

Thematafels en wijkplatforms 2017 en 2018
Ontwikkelagenda

Kader

Thematafels en wijkplatformshema’s

Kader ‘Breda Doet, samen verder!’

Preventie en vroegsignalering

Voorjaarsnota 2017 en advies
Bouwgroep Breda Doet. Dat laatste
komt in het derde kwartaal 2017.

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 1.250.000

€ 1.250.000
€ 900.000

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.

Wijkplatforms en wijkimpuls 2017 en 2018
District

Inwoneraantal

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

Centrum, incl. Belcrum
(Valkenberg, Chassé, Fellenoord, Schorsmolen, Station, City, Belcrum)

18.690

€ 47.242

€ 47.000

Noord-oost
(Doornbos-Linie, Biesdonk, Geeren-Zuid, Wisselaar, Krogten, Geeren-Noord,
Waterdonken, Teteringen, Vuchtpolder, Buitengebied Teteringen)

28.842

€ 72.898

€ 72.000

Zuid-oost
(Brabantpark, Sportpark, Zandberg, Heusdenhout, Moleneind-Oost,
Hoogeind, Blauwe Kei, Ypelaar, Overakker, Ginneken, Mastbos, Bavel, Nieuw
Wolfslaar, Buitengebied Bavel, Ulvenhout, Buitengebied Ulvenhout)

55.293

€ 144.756

€ 139.000

Zuid-west
(Boeimeer, Ruitersbos, Haagpoort, Heuvel, Tuinzigt, Princenhage, Westerpark,
Heilaar, Hazeldonk, Effen-Rith, Liesbos)

40.177

€ 106.551

€ 101.000

Noord-west
(Steenakker, Gageldonk, Kievitsloop, Kesteren, Muizenberg, Heksenwiel,
Overkroeten, Kroeten, Emer, Hagebeemd, Prinsenbeek, Buitengebied Prinsenbeek)

38.599

€ 97.553

€ 97.000

181.601

€ 469.000

€ 456.000

Totaal
Uitnutten van middelen gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Overige subsidieregelingen en -plafonds voor het jaar 2017 en 2018
Kader
Wijk- en dorpsraden

Wijken

Uitvoeringsakkoord 2015 - 2018

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 90.000

€ 77.000

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 1.000.000

€ 600.000

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
Kader
Wijkimpuls

Wijkimpulswijken

Kader ‘Breda Doet, samen verder!’ en Beleidskader Wijkimpuls 2015 - 2018

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
Kader
Erfgoed

Erfgoed

Factor C en Nota Erfgoed in context

€ 399.600

€ 399.000

Restauraties

Factor C en Nota Erfgoed in context

€ 50.000

€ 50.000

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 21.102.205

€ 21.501.000

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 216.849

€ 218.000

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
Kader
Culturele Hoofdstructuur

Cultuur

Factor C

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
Kader
Amateurkunst en huisvesting

Amateurkunst

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen

Sport

Kader

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

Sportevenementen (voorheen
breedtesportevenementen en
Top in Breda)

Topteam Breda, Visie op Sport& Bewegen
2017-2030

Breedtesport: € 15.000
Top in Breda: € 125.000

€ 140.000

Jeugdsportfonds

Uitvoeringsovereenkomst 2017/2018 JSF/JCF

Combinatiefuncties

Sportcoaches 2017/2018

€ 281.000

€ 285.000

€ 1.704.700

€ 1.780.000

Subsidieplafond 2017

Subsidieplafond 2018

€ 5.164.000

€ 3.069.225*

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
Overige

Kader
Veilig Thuis

Hiervoor gelden de doelen uit de Ontwikkel
agenda West-Brabant geeft thuis! / het Beleidskader kwetsbare groepen

Werelds Delen

Internationalisering

Toerisme

€ 39.000
0

-

€ 1.128.000

Fonds cultuur en erfgoed

Factor C

€ 300.000

€ 300.000

Evenementen

Evenementennota Breda 2017

Citymarketing Organisatie Breda
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€ 40.000
€ 315.000

€ 915.000

€ 742.000

Exploitatie gemeenschapshuizen Nota Beleid Wijkcentra

€ 153.151

€ 140.000

Stimuleringsregeling Economie

Economische Agenda Breda

€ 250.000

€ 283.000

Adviesorgaan ouderenbeleid

Collegebesluit van 30 september 1999 (nr. 8430)

€ 6.500

€ 6.000

Groene daken

Nota Duurzaamheidsvisie

Energiek Breda

#

Community Claudius Prinsenlaan

€ 50.000

€ 90.000
€ 242.000

€ 250.000

Regenbooggelden
Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen
* Vermeerderd met de bijdragen van de overige deelnemende regiogemeenten.
# Bredase klimaatnota ‘Steek positieve energie in het klimaat’, de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 en de nota ‘Strategie Duurzame Energietransitie Gemeente Breda’

€ 232.600
€ 37.000

