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Bijlage 2 
registratienr.: 2012I02247               

 
 
 
Overzicht kaderstelling subsidieverlening         

 

 

OUDERENBELEID door Pluspunt 
 

Algemene maatschappelijke 
doelen 

Subsidiedoelen/beoogd resultaat Prestatieafspraken 

Het stimuleren van bewoners en 

organisaties om naar eigen 

vermogen en behoefte een bijdrage 

te leveren aan een vitale en 

zelfredzame samenleving 

Ouderen mensen en mensen met een 

functiebeperking in staat stellen zolang 

mogelijk zelfstandig te blijven wonen door het 

geven van informatie, advies, begeleiding en 

bemiddeling 

- Op werkdagen telefonische bereikbaarheid tussen 9:00 uur en 

12:00 uur. 

- Het verspreiden van voorlichtings- en foldermateriaal onder 

relevante maatschappelijke partners en 

eerstelijnsbehandelaars.  

- Het organiseren van 50 inloopmomenten in het 

Oudereninformatiepunt. 

- Registratie van het aantal bezoekers bij het 

Oudereninformatiepunt. 

- Het organiseren van 10 themabijeenkomsten in de 

bibliotheek. 

- Registratie van het aantal deelnemers per themabijeenkomst. 

- Het, tweejaarlijks, verspreiden van 4000 ouderenwijzers. 

- Het registreren van het aantal eenvoudige en complexe 

vragen. 

- Het afleggen van 150 welzijnsbezoeken aan 75-plussers. 

- Registratie van het aantal bezoeken aan de website van 

Stichting Pluspunt. 

- Monitoring van de prestatieafspraken door middel van 
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regulier overleg 

Realisatie en coördinatie van een 

sluitende keten als vangnet voor 

degenen die ondersteuning nodig 

hebben 

Kwetsbare Leiderdorpse ouderen en mensen 

met een functiebeperking ondersteunen bij het 

behouden van de zelfredzaamheid. Waardoor 

deelnemers langer blijven wonen in de 

vertrouwde woonomgeving en deel blijven 

nemen aan de samenleving 

- Het ondersteunen van 300 ouderen door begeleiding via een 

ouderenadviseur 

- Het bieden van 12 deelnemersplaatsen voor het 

dagprogramma Senioren, 1 dag per week, 50 weken per jaar. 

- Deelname aan het Zorgnetwerkoverleg. 

- Het registreren van de deelname aan de praktische 

hulpverlening zoals tafeltje-dek-je, de klussendienst et cetera. 

(registratie per onderdeel) 

- Monitoring van de prestatieafspraken door middel van 

regulier overleg 

Bevorderen van de sociale cohesie Door het stimuleren van samenwerking tussen 

diverse organisaties en de aansluiting van de 

dienstverlening het verminderen van sociale 

uitsluiting 

- Deelname aan de werkgroep: kwetsbare ouderen. 

- Organiseren van twee bijeenkomsten voor eerstelijns 

hulpverleners omtrent het thema kwetsbare ouderen. 

- Deelname aan de werkgroep Alzheimercafé. 

Deelname aan de klankbordgroep Alzheimercafé. 

- Registratie van het aantal activerende, begeleidende en 

vriendschappelijke huisbezoeken. 

- Deelname aan de werkgroep Het Gesprek. 

- Monitoring van de prestatieafspraken door middel van 

regulier overleg. 

Bevorderen van de participatie Het bieden van passende ondersteuning aan 

mantelzorgers.  

Het bieden van begeleiding en ondersteuning 

aan de vrijwilligers van Stichting Pluspunt. 

Door het aanbieden van activiteiten gericht op 

dagstructurering, activering, zingeving en 

preventie het voorkomen van sociaal isolement 

van ouderen 

- Registratie van het totaal aantal ondersteunde mantelzorgers. 

- Registratie van het aantal bezoekers bij activiteiten op het 

gebied van mantelzorgondersteuning zoals de Dag van de 

Mantelzorg, themabijeenkomsten et cetera. 

- Registratie van het aantal vragen, telefonisch en digitaal, over 

mantelzorg. 

- Het jaarlijks organiseren van “De Winkelochtend”.  

- Deelname aan de werkgroep Mantelzorg. 

- Deelname aan de klankbordgroep Mantelzorg. 

- Vergroten met 10%, naar 148, van het aantal totaal 

ondersteunde mantelzorgers ten opzichte van 2011 (134). 

- Het organiseren van 3 lotgenotencontactgesprekken. 
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- Registratie van de deelname aan respijtzorg. 

- Registratie van het aantal actieve vrijwilligers en de inzet per 

activiteit. 

- Het op peil houden van het bestand van actieve vrijwilligers 

ten opzichten van 2011 (127 vrijwilligers). 

- Registratie van het aantal activiteiten en deelnemers aan 

activiteiten op het gebied van vrijetijdbesteding op recreatief, 

educatief en sportief gebied. 

- Registratie van het aantal activiteiten en deelnemers aan 

activiteiten op het gebied van stimulering van beweging voor 

ouderen en “Pluspunt Sportief.” 

- Monitoring van de prestatieafspraken door middel van 

regulier overleg. 

 

Wat kost het 
 

Activiteit Kosten Inkomsten Subsidie gemeente 

Informatie en advies € 94.750 € 24.000 € 70.750 

Persoonlijke ondersteuning € 107.700  €  107.700 

Praktische hulpverlening € 53.850 € 1.250 € 52.600 

Sociale cohesie € 17.950  € 17.950 

Mantelzorgondersteuning € 20.950 € 1.000 € 19.950 

Ondersteuning vrijwilligers € 22.950  € 22.950 

Stimulering 

vrijetijdsbesteding 

€ 55.900 € 28.000 € 27.900 

Beweging voor ouderen € 43.950 € 34.500 € 9.450 

Totaal € 418.000 € 88.750 € 329.250 
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JONGERENBELEID/JEUGDBELEID door SCw 

 
Algemene maatschappelijke 
doelen 

Subsidiedoelen/beoogd resultaat Prestatieafspraken 

Voldoende en voldoende 

bereikbare voorzieningen en 

activiteiten 

SCw biedt in Leiderdorp voldoende 

voorzieningen voor zinvolle vrijetijdsbesteding 

van jeugdigen. 

 

Het verbouwde jongerencentrum Dwars heeft 

diverse faciliteiten die jongeren kunnen 

benutten om hun talenten te ontwikkelen. 

 

SCw verzorgt kinderwerk, jongerenwerk, ambulant 

jongerenwerk en  accommodatie gebonden jongerenwerk 

SCw verzorgt activiteiten voor kinderen, tieners en jongeren. 

 

De producten worden uitgevoerd met:* 

-24 uur kinderwerk 

- 25 uur jongerenwerk 

-28 uur ambulant jongerenwerk  

- 31 uur accommodatie gebonden jongerenwerk 

 

Bevorderen van sociale veiligheid 

en een gezonde leefstijl. 

- Bevorderen van een gezonde 

sociale infrastructuur; 

- Stimuleren van bewegen. 

SCw bevordert deelname aan een vorm van 

vrijetijdsbesteding door Leiderdorpse jongeren 

door het aanbieden van activiteiten op het 

gebied van bewegen, lezen en cultuur. 

doelgroep: aantal activiteiten, doel: 

4-6: 2, bewegen/cultuur (dans) 

6-8: 1, bewegen/cultuur (dans) 

8-12: 10, talentontwikkeling, bewegen, muziek, cultuur, 

participatie, weerbaarheid 

12-15: 7, cultuur, talentontwikkeling, participatie, bewegen 

16+: 5, bewegen, sociale cohesie, participatie, cultuur 

 

De culturele, talent-, participatie-, muziek  en 

bewegingsactiviteiten worden in 1 of meerdere cursussen per 

jaar gegeven. Iedere cursus heeft een aantal bijeenkomsten 

variërend van 2 (Vlottenbouw) tot 24 (Dans).  

 

De meeste activiteiten dragen bij aan de realisatie van 

meerdere doelen; aan de ontwikkeling van een bepaalde 

vaardigheid op het gebied van cultuur of bewegen, maar in een 

sociale omgeving en in samenspel/samenwerking met anderen. 
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Bevorderen van participatie Het aanmoedigen van jongeren om talenten te 

ontwikkelen en zelf (mee) te organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCw evalueert de activiteiten in het 

jongerencentrum structureel.  

 

SCw implementeert in 2013 een(digitaal) 

meetinstrument waarbij iedere activiteit 

standaard geëvalueerd wordt via de website en 

waar kinderen, jongeren en/of de ouders voor 

geraadpleegd worden. Op basis van de 

kwalitatieve en kwantitatieve informatie 

kunnen de activiteiten nog beter worden 

afgestemd op de behoeften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCw neemt deel aan het CJG-participatieproject ‘een CJG voor 

en door jongeren’ 

-werven van minimaal tien jongeren voor deelname aan het 

project 

-(mede)trainen van de groep deelnemende jongeren 

-begeleiden van de groep jongeren bij de voorlichtingen op 

school 

-rapporteren over dit project in de halfjaarlijkse rapportage. 

 

SCw richt zich op het aanspreken van talenten van jongeren en 

streeft naar een jaarlijkse stijging van 25% vrijwilligers. 

 

Vanaf de opening van het verbouwde jongerencentrum wordt 

door SCw gemeten hoeveel activiteiten er door jongeren 

worden georganiseerd om een prestatie indicator voor 2014 te 

kunnen stellen. 

   

SCw levert halfjaarlijkse rapportages aan. Elke rapportage 

omvat tenminste: 

-een verslag (en evaluatie) van de activiteiten en resultaten van 

kinderwerk, jongerenwerk 16-, ambulant jongerenwerk en 

accommodatie gebonden  jongerenwerk.  

-het aantal (unieke) deelnemers (per postcodegebied) van 

kinderwerk, jongerenwerk 16-, ambulant jongerenwerk en 

accommodatie gebonden jongerenwerk.  

-een specifiek verslag van het onderdeel participatie waarin 

aandacht is voor de door jongeren georganiseerde activiteiten 

en evaluatie hiervan, het aantal door jongeren georganiseerde 

activiteiten evenals het aantal jongeren dat als vrijwilligers 

activiteiten organiseert.   

-het aantal maatschappelijke stagiaires en activiteiten (mede) 

door stagiaires georganiseerd. 

 -een vooruitblik op komend half jaar met voorziene 
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SCw draagt zorg voor een actueel 

productenboek 

ontwikkelingen of veranderingen en   verwachte activiteiten. 

 

Het productenboek uit 2010 is in augustus 2013 geactualiseerd 

en in principe voor een periode van 3 jaar actueel.** 

 

Bevorderen van sociale cohesie: 

- Creëren van ontmoetingsplaatsen; 

- Ondersteunen en stimuleren van 

de buurtactiviteiten en 

buurtbewoners; 

- Stimuleren van samenwerking 

tussen betrokken 

(buurt)organisaties. 

SCW werkt actief samen met partners als het 

Sportfondsen Sport Servicepunt en het CJG  

 

 

 

 

SCw werkt aan haar netwerk  

 

-ontwikkelen van een gezamenlijke activiteitengids 2014 met 

Sportfondsen Sport Servicepunt  

-participeren in het lokaal jeugd overleg 

-samenwerken met het CJG ten behoeve van het CJG-

participatieproject 

 

-mede-organiseren en deelnemen aan het cultuurnetwerk 

-contact leggen/intensiveren met sportverenigingen 

-deelname aan de beursvloer  

-contact leggen met bedrijven voor sponsoring. 

 

* de inzet door SCw betreft het totaal aan producten. Dit overstijgt  het algemene maatschappelijke doel en het subsidiedoel/beoogd resultaat. 

** tussentijdse evaluatie kan leiden tot aanpassing van het productenboek 

 

Wat kost het 

Activiteit Kosten Inkomsten Subsidie gemeente 

Kantoor € 15.412 € - € 15.412 

Kinderwerk € 95.086 -€ 22.000 €  73.086 

Ambulant jongerenwerk € 76.347 € - € 76.347 

Accommodatie gebonden 

jongerenwerk 

€ 167.416 -€ 3.115 € 164.301 

Jongerenwerk  € 79.940 -€ 2.500 € 77.440 

Overig € - -€ 15.499 -€ 15.499 

Totaal € 434.201 € 43.114 € 391.087* 

 

* het college heeft € 385.995 toegekend. Over de verdeling vindt nog overleg plaats met SCw. 
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BIBLIOTHEEKWERK door BplusC 
 

Algemene maatschappelijke 
doelen 

Subsidiedoelen/beoogd resultaat Prestatieafspraken 

Het bevorderen van de deelname 

aan culturele activiteiten 

De bibliotheek presenteert uitingen van en 

materialen over intellectuele en artistieke 

activiteiten. Historische of anderszins 

belangwekkende collecties worden bewaard en 

beschikbaar gesteld. De bibliotheek sluit aan op 

de lokale culturele tradities. Door samenwerking 

met andere culturele instellingen geeft de 

bibliotheek informatie over de achtergronden 

van museale presentaties en tentoonstellingen, 

over muziek- en toneeluitvoeringen. De 

bibliotheek verbindt professionele en 

amateurkunst door lezingen en specifieke 

collecties bij kunstuitingen.  

Aan de balie wordt informatie verstrekt aan het 
publiek over de cursussen en het inschrijven. 
De bibliotheek biedt een podium voor promotie 
van het cultuureducatiefcursusaanbod 

Het organiseren van diverse bijeenkomsten en/of activiteiten 

gekoppeld aan landelijke, regionale of lokale thema’s en/of 

programma’s binnen de kernfuncties. 

Aantal bijeenkomsten/activiteiten: 10 

 

Aantal samenwerkingspartners: alle partners uit de Sterrentuin 
plus vijf van buiten het gebouw. 

Het bevorderen van sociale cohesie De maatschappelijke functie van een bibliotheek 
omvat alle activiteiten die zijn gericht op het 
leggen van contact tussen individuen en tussen 
groepen. Het simpele feit dat de bibliotheek een 
openbaar gebouw is, creëert legio 
mogelijkheden voor ontmoetingen. BplusC 
benut deze mogelijkheden door het inrichten 
van leestafels met kranten en tijdschriften, 
peuterhoeken, zit-studieplekken en 
tentoonstellingen en concerten. 

Het bevorderen van de lokale cultuur en welzijn door 
samenwerking met (lokale) culturele- en welzijnsorganisaties. Bij 
eigen activiteiten zoekt BplusC verbinding met lokale of 
regionale partners. Daarnaast richt BplusC zich op het 
meedenken en meedoen aan activiteiten van genoemde 
partners. 
 

 

Het bevorderen van participatie De bibliotheek biedt voor jeugd en jongeren van 

0 tot 18 jaar een doorlopende leeslijn en een 

daarop aansluitende collectie.  

De collectie voor volwassenen sluit aan op het leesgedrag van 

de lokale bevolking (gedifferentieerd naar doelgroepen en 

behoeften), maar biedt ook een eenvoudige toegang tot de 



8 
 

 

 

 

totale collectie van de Nederlandse openbare bibliotheken. Ook 

minder frequent gevraagde boeken die deel uitmaken van de 

literaire canon zijn in de collectie aanwezig. 

 

BplusC verzorgt in het kader van leesbevordering literaire 
lezingen, leeskringen en voordrachten. 
 
Het openen van de bibliotheekvestiging in Leiderdorp gedurende 
minimaal 22 uur per week. 
 
Het streven naar het gelijk houden of verhogen van het aantal 
leden, bezoekers en uitleningen op het niveau van 2011.* 
BplusC overlegt minimaal 1 x per jaar vóór oktober met de 
gemeente over te bereiken doelen. 

 

Aantal leden 6.900 (0-18: 3.300 

18+: 3.600) 

Aantal bezoekers 125.000 

Aantal uitleningen 165.000 

Aantal verlengingen 50.000** 

 

Informatie en advies geven / Het 

bevorderen van deelname aan het 

vrije verkeer van informatie, door 

het realiseren van het gebruik van 

een gevarieerd aanbod van 

informatiedragers via uitlening en 

raadpleging 

De bibliotheek biedt met de collectie als basis 

mogelijkheden tot uitlenen, raadplegen, 

vraagbemiddeling (persoonlijk en digitaal). Op 

het gebied van overheidsinformatie heeft 

BplusC de rol deze toegankelijk te maken voor 

het algemene publiek met bijzondere aandacht 

voor inburgeraars. 

Zij stelt projectcollecties samen, biedt 

studiemogelijkheid voor scholieren, studenten 

en autodidacten met bijbehorende 

voorzieningen, ondersteunt het onderwijs met 

producten en programma’s voor 

leesbevordering en mediawijsheid. 

In het kader van de digitalisering werkt BplusC aan: 

- de huidige en nieuwe afspraken uit de bibliotheekcharter; 

- de ondersteuning van gebruikers om met digitale boeken en 

informatie te leren omgaan; 

- het verder ontwikkelen van de advies- en gidstaak met name 

onder de doelgroep jongeren 4-18 jaar; 

- het verhogen van de mediawijsheid met name onder de 

doelgroep jongeren 4-18 jaar; 
- de optimalisering van de digitalisering door o.a. klantonderzoek 
en decentralisatie van de dienstverlening aan scholen en andere 
maatschappelijke organisaties (embedding). 
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Informatievaardigheden worden ook 

overgebracht aan andere doelgroepen. 

 

Het behouden van de certificering 

basisbibliotheek 

 

BplusC garandeert constante 

kwaliteit(sverbetering) van producten en 

diensten voor cliënten (particulieren en 

scholen), die nodig is voor behoud certificering. 

Certificering vindt eens in de 4 jaar plaats met 

een tussentoets na twee jaar. 

* deze prestatieafspraak overstijgt de subsidiedoelen: minimaal gelijk houden van belangstelling is vereiste om alle doestellingen te bereiken 

** ook deze prestatieafspraak overstijgt de subsidiedoelen. Leden- en bezoekersaantallen zijn een voorwaarde voor het bereiken van alle. 

 

Wat kost het 

Activiteit Kosten Inkomsten Subsidie gemeente 

Bestuur & organisatie € 4.000 €-  € 4.000 

Huisvesting € 321.000 €- €  321.000 

Personeel € 296.000 €- € 296.000 

Administratie € 5.500 €- € 5.500 

Automatisering € 18.000 €- € 18.000 

Collectie & media € 100.000 €- € 100.000 

Specifiek € 5.000 €- € 5.000 

Overig € 1.500 €- € 1.500 

Specifieke dienstverlening  -€ 5.600 -€ 5.600 

Lenersbijdrage  -€ 122.400 -€ 122.400 

Totaal € 751.000 € 128.000 € 623.000* 

* het college heeft voor 2013 € 620.482 verleend. Het verschil wordt veroorzaakt door afronding van bedragen in de offerte van BplusC 


