Subsidieplafonds
2021

vastgesteld 23 maart 2021

Subsidieplafonds begrotingsprogramma’s
Vitaal en Sociaal, Ondernemend Breda, Duurzaam Wonen en
Basis op orde 2021
Vitaal en Sociaal Breda
Thematafel Zorg voor elkaar Breda

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

Subthema: Basis/wijknetwerken

€ 7.904.584

Subthema: Armoede en schulden

€ 111.508

Subthema: Mantelzorg, respijt en dementie

€ 1.308.553

Subthema: Statushouders

€ 226.800

Subthema: Inclusie/toegankelijkheid

€ 188.753

Totaal

€ 9.740.198

“Bredanaars zijn naar vermogen in staat om regie op hun dagelijks leven en daginvulling te voeren.”
Doelgroep: Bredanaars die moeite hebben met mobiliteit, regie en overzicht, structuur en daginvulling.
"Bredanaars voelen zich thuis in de wijk/het dorp en kunnen beroep doen op een sociaal netwerk dat hen helpt om regie te voeren.”
Doelgroep: Bredanaars met een beperkt sociaal netwerk in combinatie met mogelijk een stigma.
"Bredanaars zijn in staat om (met hulp van anderen) hun financiën op orde te houden.”
Doelgroep: Bredanaars die moeite hebben om hun financiën op orde te houden.
"Bredanaars zijn (met behulp van ondersteuning/netwerk) in staat regie op het huishouden te voeren.”
Doelgroep: Bredanaars die moeite hebben om huishoudelijke taken te doen.
"Eenvoudige zorg en ondersteuning voor en door Bredanaars.”
Doelgroep: Bredanaars voor wie de huidige ondersteuning ontoegankelijk of te complex is.
"Ouderen zijn zich bewust van de noodzaak zich goed voor te bereiden op hun 3e/4e levensfase waarin zij te maken krijgen met ziekte en beperkingen. Die voorbereiding is gericht op behoud van de zelfredzaamheid door o.a. te verhuizen naar een geschikte woning en optimaal gebruik
te maken wat de digitale wereld en andere technologie kan bieden in het behoud van die zelfredzaamheid en eigen regie. Verder willen we
meer vormen van zelfstandig wonen en zorg waarbij kwetsbare cliënten meer aan elkaar kunnen hebben (bijv. via buurtpleinen) en waarbij ze
vanzelfsprekender onderdeel uitmaken van hun omgeving.”
Doelgroep: ouderen die zich voorbereiden op hun 3e/4e levensfase.
"Mantelzorgers worden gesteund in de uitoefening van hun mantelzorgtaken, balans in hun dagelijkse leven en raken niet overbelast.”
Doelgroep: mantelzorgers.
"Doorbreken van intergenerationele armoede.”
Doelgroep: kinderen die opgroeien en ouders die opvoeden in armoede.
"Voorkomen van huiselijke geweld en kindermishandeling, daar waar het wel voorkomt - zo snel mogelijk stoppen van het geweld en daar waar
het structureel van generatie op generatie aanwezig is - doorbreken van intergenerationeel geweld in gezinnen en relaties.”
Doelgroep: slachtoffers en daders van huiselijk geweld en het netwerk van professionals om hen heen.
Thematafel Breda Leert

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

• Kinderen komen voorbereid in het basisonderwijs en stromen goed door naar het voortgezet onderwijs
• Onbelemmerde ontwikkeling van kinderen
• Iedere inwoner krijgt het onderwijs dat bij hem of haar past
• Taalondersteuning waar nodig
Doelgroep: kinderen in de voorschool, basis en voortgezet onderwijs en volwassenen met een taalachterstand.

€ 5.083.813

Thematafel Breda Opgroeien

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

• Meer kinderen opgroeien in de eigen thuissituatie, en minder lang in verblijfszorg moeten zitten
• Geen kind thuis zit omdat passend aanbod vanuit onderwijs en/of jeugdhulp ontbreekt
• Normaliseren en versterken van het sociale netwerk de uitgangspunten zijn voor de inzet van preventie en ondersteuning aan kinderen en
gezinnen met opvoed -en opgroeivragen, waardoor de inzet van jeugdhulp leidt tot ‘het herstel van het gewone leven’
Doelgroep: Kinderen en gezinnen met veiligheidsproblematiek meer effectieve hulp op vrijwillige basis krijgen

€ 5.717.788

Thematafel Voortijdig School Verlaten (voorheen Breda Aan de slag)

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

• Elke jongere komt goed voorbereid op de arbeidsmarkt
• Voortijdig Schoolverlaten moet worden voorkòmen
• Indien een startkwalificatie niet haalbaar is, wordt een goede start voorbereid”
Doelgroep: voortijdig schoolverlaters

€ 559.928
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Thematafel Breda Beweegt

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

• Bredanaars zitten fysiek en mentaal goed in hun vel
•	Bredanaars hebben een gezonde leefstijl; ze bewegen voldoende en eten gezond. Indien nodig worden bewoners hierbij ondersteund.
•	Iedereen kan in de buurt terecht voor sport en beweegaanbod; Bredanaars zijn tevreden over de sport- en beweegmogelijkheden in hun omgeving
•	Ouderen en mensen met een beperking zijn fysiek zelfredzaam en wonen daardoor langer prettig thuis.
De focus ligt daarbij op verschillende aspecten, onder andere:
-H
 et mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten en bewegen, met inhoudelijke focus op stimuleren van (talent)ontwikkeling van jeugd
en jongeren waarbij verbetering van motorische vaardigheden een belangrijk aandachtspunt is.
- Sport-beweegonderwijs op en rond scholen versterken
- Specifieke aandacht voor kwetsbare, minder kansrijke jongeren met een verminderde actieve leefstijl.
•	Inzetten op (groepen) mensen die belemmeringen ervaren bij sporten en bewegen, die te maken hebben met iemands leeftijd of levensfase,
gender, fysieke of mentale gezondheid, etnische achtergrond, financiële situatie of sociale positie.
•	Duurzaam versterken en innoveren van sport- en beweegaanbieders op het gebied van o.a. besturen, vrijwilligers, kader, diversiteit, inclusief en
vraaggericht handelen. Met aandacht voor het vormgeven van een pedagogisch sportklimaat. Aan de tafel wordt deze focus verder ingevuld. Het
uitgangspunt is dat de organisaties aan de tafel aan minimaal 1 of meerdere van deze aspecten bijdragen.
Doelgroep: alle Bredanaars.

€ 2.011.326

Overlegtafel Regio Breda vangt op

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

1. Ontmoeting, ondersteuning en activering
Laagdrempelige inloopvoorzieningen bieden kwetsbare inwoners een mogelijkheid om anderen te ontmoeten, eenzaamheid te doorbreken,
een luisterend oor te vinden en (weer) ergens bij te horen. De doelgroep kenmerkt zich door psychische/sociale kwetsbaarheid, in combinatie
met woonproblematiek en (dreigende) dakloosheid. De inloopvoorzieningen hebben een belangrijke signalerende functie om zo terugval in
psychische en sociale problematiek te voorkomen. Er vindt afstemming met en doorgeleiding naar professionele hulpverlening plaats wanneer
dit noodzakelijk is. Het activiteitenaanbod kenmerkt zich door laagdrempelige en toegankelijke activiteiten voor mensen in een kwetsbare
positie, zonder dat daarvoor een indicatie nodig is. Het aanbod is gericht op ontwikkeling, zelfontplooiing en activering en is te categoriseren
op de thema’s werk, educatie en vrije tijd.

€ 1.142.594

2.	 Toeleiden naar passende zorg en ondersteuning
• Het vinden, binden en toeleiden naar passende zorg en ondersteuning voor zorgwekkende zorgmijders
• Het ondersteunen van anderen die in hun omgeving of werk te maken krijgen met zorgwekkende zorgmijders
• Inzet Maatschappelijk Steunsysteem: Mass
•	Centraal Onthaal: Centraal Onthaal registreert de opvang en begeleiding van (dreigend) dak- en thuislozen. Centraal Onthaal gaat met burgers in
gesprek en geeft hen advies over de stappen die nodig zijn om uit hun situatie van dakloosheid te komen. Bijvoorbeeld doorverwijzen naar een
hulpverleningsinstantie. Centraal Onthaal werkt samen met regionale instellingen om (dreigend) daklozen zo goed en snel mogelijk te begeleiden.
•	Straatteam. Het straatteam is actief in Breda en omgeving en richt zich in eerste instantie op dak- en thuislozen die langdurig op straat leven
en soms overlast veroorzaken. Het team probeert mensen die op straat leven te motiveren om hulp te zoeken.
• Ervaringsdeskundigheid (ondersteunend netwerk, crisiskaart).

€ 1.648.436

3. Opvang in de regio
• 	Dag- en nachtopvang. De Doorstroomvoorziening is een 24- uurs dag- en nachtopvang, bedoeld voor dak- en thuislozen vanaf achttien jaar
in de regio.
•	Crisisopvang. In Breda en Sleeuwijk staan een aantal crisiswoningen, bedoeld voor burgers met een begeleidingsvraag en een acute woonvraag
• Respijthuis
• Aanvullende opvang: HET KLOOSTER
• 	Voor 2021 is er een eenmalige subsidie van € 150.000,- vanuit het versterkingsplan dak- en thuislozen toegevoegd aan het subsidieplafond.
Voor de versterkende maatregelen ‘extra begeleiding in de opvang’ is het subsidieplafond onderdeel opvang met € 150.000,- verhoogd.

€ 2.929.950

4. Ondersteuning aan risicojongeren
	Jongeren in een kwetsbare positie met een potentiële dreiging tot dak- en thuisloosheid tot +/- 27 jaar met een ondersteuningsvraag ten
aanzien van:
• (Tijdelijk) veilig wonen en individuele begeleiding
• Te maken hebben met een verslavingsachtergrond
• Zich bevinden in de overgangsfase van 18 min naar 18 plus
	Villa Boerebont biedt naast Wmo beschermd wonen en maatwerkvoorziening Wmo jaarlijks een aantal plaatsen maatschappelijke opvang.
5. Verslavingspreventie
	Het rijk geeft elke centrumgemeente in Nederland middelen voor het uitvoeren van verslavingspreventie. Deze middelen worden ingezet voor
diverse activiteiten, een gestandaardiseerd aanbod voor verslavingspreventie, ontwikkeld door Verslavingskunde Nederland i.s.m. met alle
verslavingspreventie afdelingen in Nederland.
Totaal

€ 49.881

€ 567.671
€ 6.338.532

Thematafel Veilig Thuis in West-Brabant

Doelen / doelgroep

Subsidieplafond 2021

Begeleiding en (zo nodig) opvang van slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling
Doelgroep: alle inwoners van de 16 regiogemeenten in West-Brabant die zich in een (dreigende) onveilige thuissituatie bevinden..

€ 2.982.345

Voor alle tafels geldt: Uitnutten van middelen gebeurt op basis van kwalitatieve toetsing van volledige aanvragen.

Totaal Thematafels
Subsidieplafond 2021
Totaal Thematafels (excl. kleinschalige initiatieven)

€ 32.433.930

Totaal kleinschalige initiatieven

€ 30.000

Totaal subsidieplafonds

€ 32.463.930
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Vitaal en Sociaal Breda
Veilig thuis West-Brabant

Kader

Subsidieplafond 2021

Veilig Thuis is het regionale advies- en meldpunt voor huiselijk geweld
en kindermishandeling

• de ontwikkelagenda ‘West-Brabant geeft Thuis’
• de regionale meerjarenopdracht VTWB 2018/2021

Wijkplatforms / District

€ 8.633.959

Inwoneraantal

Subsidieplafond 2021

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

19.277

€ 37.740

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

29.849

€ 58.650

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

56.157

€ 117.810

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

41.020

€ 82.110

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

37.921

€ 77.010

184.224

€ 373.320

Inwoners aantallen per 1-1-2020
€ 356.000 is basisbedrag + € 10.000+ 2% indexering voor 2021 voor verdeling oranejcomites Zuid-Oost, Zuid-West en Noord-West.
Uitnutten van middelen gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.		

Overige

Kader

Wijk- en dorpsraden

Uitvoeringsakkoord 2015 - 2018

Subsidieplafond 2021

Dierenweides

€ 40.000

Opvang ongedocumenteerde asielzoekers

€ 102.000

Ouderenbeleid

€ 6.630

Meldpunt crisiszorg West-Brabant
Exploitatie gemeenschapshuizen

€ 81.600

€ 472.506
Beleid Wijkcentra

Regenbooggelden

€ 73.440
€ 40.400

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

Sport

Kader

Subsidieplafond 2021

Sportevenementen

Topteam Breda, visie op Sport & Bewegen 2017-2030

Jeugdsportfonds

€ 148.600
€ 302.328

Sportleerbedrijf

€ 40.000

Talentontwikkeling

€ 270.300

Investering buitensportaccommodaties

€ 835.626

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.
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Ondernemend Breda

Kader

Subsidieplafond 2021

Cultuur Hoofdstructuur

In verband met cultuur

Culturele Basisstructuur

€ 20.955.183

Tweejarige subsidies

€ 700.000

Eenjarige subsidies

€ 501.000

Brabantstad

€ 910.000

Basissubsidie amateurkunst

€ 220.000

Bijzondere projecten amateurkunst
Cultuur Projectsubsidie

€ 30.000
In verband met cultuur

€ 150.000

Makersregeling

€ 300.000

CityMarketingOrganisatie Breda

Toerisme

€ 768.000

Stimuleringsregeling toegepaste technologie en creativiteit

Subsidieregeling economische impuls

€ 300.000

Platform Breda

Kwaliteitsimpuls bedrijventerreinen

€ 40.000

Evenementen

€ 531.000

Citymarketing / Ondernemersfonds binnenstad

€ 250.000

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

Erfgoed

Kader

Subsidieplafond 2021

Erfgoed

In verband met cultuur

€ 391.900

Restauratie erfgoed

In verband met cultuur

€ 50.000

Eenjarige subsidie Erfgoed

In verband met cultuur

€ 50.000

Heemkundige en historische musea

In verband met cultuur

€ 9.400

Projectsubsidies Erfgoed

In verband met cultuur

€ 12.000

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

Duurzaam Wonen in Breda

Kader

Energiek Breda

#

Subsidieplafond 2021
€ 195.000

Straattaxivervoer

-

€ 25.500

Uitnutten van middelen gebeurt op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.		
# Bredase klimaatnota ‘steek positieve energie in het klimaat’, de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 en de nota ‘Strategie duurzame Energietransitie Gemeente Breda’

Basis op orde in Breda

Kader

Subsidieplafond 2021

Water en Groen op eigen terrein

Breda water robuust, Stedelijk Waterplan 2019-2023

€ 102.000

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

Totaal
Subsidieplafond 2021
Totaal overige plafonds (niet Thematafels)

€ 37.911.692

Thematafels

€ 32.433.930

Totaal Kleinschalige initiatieven

€ 30.000

€ 70.375.622

0426_17 Subsidieplafonds 2021

Totaal
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