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A2 – Subsidiering SCw 

Deze memo richt zich op de subsidiering van Stichting Sociaal Cultureel werk (hierna SCw). Het is 

voor besluitvorming omtrent de subsidiering van SCw van belang in kaart te brengen welke subsidie 

de stichting de afgelopen periode heeft ontvangen (2007-2013), welke bezuiniging er is gerealiseerd 

en op welke manier er per 2012 uitvoering is gegeven aan de taakstelling van € 60.000,-. Ook is 

opgenomen wat SCw nu aan producten levert.  

Subsidiering 2007-2013 

Onderstaand schema laat zien hoe SCw de afgelopen periode gesubsidieerd is, welke bezuiniging(en) 

is (zijn) gerealiseerd of welke stijging er plaatsvond.  

Jaar Bedrag 
activiteiten      huisvesting 

Verschil ten opzichte van voorgaand jaar 

 + - 
2007 € 442.968,-* 

 
  

2008 € 390.168,-*  € 52.800,- 

2009 € 390.168,-*   

2010 € 440.121,-* 
  

€ 49.953,-  
compensatie stijging cao- en 
huisvestingslasten 2009 en 2010 

 

2011 € 445.623,-  
€ 343.162,-         € 102.461,-       

€ 5.502,-  
1,5% indexatie 

 

2012 € 391.407,- 
€  313.289          € 78.118,- 

€ 5.784,-  
1,5% indexatie 

€ 60.000,-  
taakstelling 

2013 € 385.995,- 
€ 307.409,-       € 78.586,- 

- € 5412,-**  

*In deze jaren is de splitsing tussen activiteiten en huisvesting niet gemaakt.  
**SCw heeft bezwaar aangetekend tegen deze vermindering. 
 
Wat levert SCw nu? 

De kosten per activiteit zijn niet inzichtelijk, de kosten per product wel (dit betreft de optelsom van 

uren, huisvesting, activiteitenkosten en administratiekosten), deze zijn in onderstaand schema 

weergegeven: 

Kinderwerk  € 73.086,-  

Jongerenwerk 16- € 77.440,- 

Accommodatiegebonden jongerenwerk € 164.301,- 

Ambulant jongerenwerk € 76.347,- 
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SCw levert 24 uur kinderwerk, 25 uur jongerenwerk 16-, 31 uur accommodatiegebonden 

jongerenwerk en  28 uur ambulant jongerenwerk. Om inzichtelijk te maken wat SCw aan activiteiten 

levert is op basis van het jaarverslag 2012, een overzicht met de werkzaamheden/activiteiten 

opgenomen als bijlage 1. 

 
Bezuiniging en subsidie 2014  

In 2011 heeft SCw 445.623,- ontvangen, in 2012 € 391.407,-. Er is per 2012 € 60.000,- bezuinigd 

(exclusief de indexatie van € 5784,-) Dit bedrag is conform de taakstelling die de raad via een 

amendement met ingang van 2012 aan SCw heeft opgelegd. Gekeken naar de wijze waarop de 

taakstelling is gerealiseerd is er een verschil met de voorwaarden zoals in de toelichting op het 

amendement opgenomen. SCw heeft in 2011 een drietal bezuinigingsscenario’s opgesteld, kortweg  

betreft optie 1. een vermindering kinderwerk, optie 2. de kaasschaafmethode en optie 3. de 

verhuizing uit de Sterrentuin en vermindering kinderwerk. Tijdens het bestuurlijk overleg in 2011 zijn 

de opties besproken en is de voorkeur voor het eerste scenario, optie 1, uitgesproken. Vooral 

gemotiveerd door het feit dat met deze optie het kinderwerk deels in stand kan worden gehouden, 

iets waar SCw sterk voor pleitte. Op 14 november 2011 is het college akkoord gegaan met dit 

scenario (2011I02164). 

De bezuiniging is als volgt opgebouwd: 

 

In de toelichting op het amendement is opgenomen dat de bezuiniging niet mag worden 

gerealiseerd op huisvestingskosten of indexeringskosten. Bovenstaand overzicht laat zien dat er een 

bedrag van € 24.343,- is bezuinigd op huisvestingskosten. De motivatie hiervoor is dat het gevolg van 
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een vermindering van kinderwerk ook een afname van het gebruik van kantoor- en cursusruimte tot 

gevolg heeft.  

 

Bijlage 1.  Wat levert SCw? 
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Bijlage 1. Wat levert SCw? 

Kinderwerk  

Project g€ld Project voor ouders en kinderen gericht op 

bewustwording omtrent geld. 70 kinderen en 17 ouders 

hebben deelgenomen.  

Disco  Er zijn twee disco’s georganiseerd in het Zijlkwartier. Er 

hebben 233 unieke bezoekers uit Leiderdorp 

deelgenomen.  

Vakantie-activiteiten  Er is een programma aangeboden met diverse 

workshops, variërend van sport- en speldagen tot 

Huttenbouw. Er hebben 201 unieke bezoekers uit 

Leiderdorp deelgenomen.  

Cursussen  Er zijn 18 cursussen gegeven, zoals weerbaarheid en 

‘over de streep’. Er hebben 167 unieke bezoekers uit 

Leiderdorp deelgenomen. 

Uitvoeringen In totaal hebben 180 kinderen deelgenomen aan musical 

en kids dance. 

Workshops In totaal hebben 85 kinderen deelgenomen aan 8 

workshops: grafitti, koken, knutselen, gedichten maken, 

sieraden maken, schilderen, cupcakes, decoupage,  

Cultuurstart 150 kinderen hebben deelgenomen. 

Jongerenwerk 16-  

CJG-participatieproject  Twaalf jongeren zijn door SCw en het CJG getraind en 

begeleid bij het maken en geven van  een voorlichting 

over een CJG-gerelateerd onderwerp. Deze voorlichting 

is gegeven aan 250 andere jongeren.  

meidenavond  

Cursussen Er zijn vier workshops gegeven waaraan 55 jongeren 

hebben deelgenomen. Hiervan zijn 15 unieke 

deelnemers. 

Jongerenpagina Leiderdorps Weekblad SCw begeleidt een groepje van circa vijf jongeren dat 

artikelen schrijft voor de invulling van de pagina.  

Zaalvoetbal In 2012 zijn vier zaalvoetbaltoernooien georganiseerd. 
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Er waren 111 deelnemers.  

Vlottenbouwen Er hebben 29 deelnemers meegedaan met 

vlottenbouwen.  

Tienerdisco Er is acht keer een disco georganiseerd, in totaal zijn er 

457 bezoekers geweest. Gemiddeld 57 bezoekers per 

avond.  

Inloop Buit De buit is 43 middagen open geweest, er zijn 374 

bezoekers geweest. Gemiddeld bijna 9 bezoekers per 

middag. 

Meidenavond Er hebben 166 meiden deelgenomen aan de 

meidenavond die is georganiseerd in de periode april tot 

december. Het unieke aantal deelnemers is 27. Er zijn 

ook iedere week workshops voor de meiden 

georganiseerd, bijvoorbeeld het maken van een 

fotowand.  

Game-toernooi Er hebben 31 tieners deelgenomen.   

Accommodatiegebonden jongerenwerk 16+ 

Inloop  

The New Sound Zes muziekavonden voor alle doelgroepen met brede 

muziekstijl en talentenjacht. In totaal zijn er 218 

bezoekers geweest.  

‘Veld van de verbeelding’ Dit project is in samenwerking met diverse 

welzijnsorganisaties uit de Duin- en Bollenstreek 

georganiseerd. Er hebben zes Leiderdorpse jongeren 

deelgenomen aan de workshops. 

Inloop Er zijn in totaal 669 bezoekers geweest. Dit is minder 

dan vorig jaar (1620), dit is te verklaren door de 

verbouwing en de nieuwe jongerenwerker.* 

Contact via social media  SCw zet social media in om contact te maken met 

jongeren om zo de groep bezoekers te vergroten. SCw 

heeft 267 volgers op Twitter en 235 vrienden op 

Facebook . 

Ambulant jongerenwerk 

Contact met jongeren op straat Er is regelmatig contact geweest met jongeren op de 

diverse locaties; Bloemerd, buitenhofvijver, Jop 
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Houtkamp, Jop Bloemerd, Kwikstaartplein, 

Heemraadlaan, Jop Houtkamp II en Winkelhof. Er zijn 

met 130 jongeren gesprekken gevoerd.  

Contact individuele jongeren Individuele jongeren hebben via gesprekken 

ondersteuning gehad bij het organiseren van hun 

dagbesteding. 27 jongeren hebben individuele 

ondersteuning gekregen.  

Deelname jeugdoverleg SCw participeert in het jeugdoverleg voor een compleet  

beeld van de (groepen) jongeren op straat en risico’s. 

Wekelijks overleg politie en bezoeken aan 

hangplekken 

Er vindt wekelijks overleg met politie plaats, regelmatig 

bezoeken de ambulant jongerenwerker en politie 

gezamenlijk hangplekken.  

Contact leggen met buurtbewoners en bij elkaar 

brengen van bewoners en jongeren 

Bij overlast door jongeren organiseert SCw de 

communicatie tussen de jongeren en bewoners. 

Inloop Dwars De ambulant jongerenwerker nodigt jongeren op straat 

uit voor de inloop. Hier komen regelmatig (grote) 

groepen binnen.  

Voetbalactiviteiten Er is een wijkvoetbaltoernooi georganiseerd en twee 

zaalvoetbaltoernooien.  

*Voor 2013 wordt, op basis van het eerste kwartaal, een stijging van het aantal bezoekers verwacht. 

 

 


