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Bijlage 1                   
PrestatiePrestatiePrestatiePrestatie----doelenmatrix tbv doelenmatrix tbv doelenmatrix tbv doelenmatrix tbv kaderstelling subsidieverleninkaderstelling subsidieverleninkaderstelling subsidieverleninkaderstelling subsidieverleningggg    voor subsidiejaar 2015voor subsidiejaar 2015voor subsidiejaar 2015voor subsidiejaar 2015                                  
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OUDERENBELEIDOUDERENBELEIDOUDERENBELEIDOUDERENBELEID    door Pluspuntdoor Pluspuntdoor Pluspuntdoor 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 regulier overleg Realisatie en coördinatie van een sluitende keten als vangnet voor degenen die ondersteuning nodig Kwetsbare Leiderdorpse ouderen en mensen met een functiebeperking ondersteunen bij het behouden van de zelfredzaamheid. Waardoor - Het ondersteunen van 300 ouderen door begeleiding via een ouderenadviseur - Het bieden van 12 deelnemersplaatsen voor het 
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hebben deelnemers langer blijven wonen in de vertrouwde woonomgeving en deel blijven nemen aan de samenleving 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 over 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. 
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- 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. - 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.  
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Wat kost het?  ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie 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 € 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/JEUGDBELEIDJONGERENBELEID/JEUGDBELEIDJONGERENBELEID/JEUGDBELEIDJONGERENBELEID/JEUGDBELEID    door SCwdoor SCwdoor SCwdoor 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 met1: -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 
                                                1 de inzet door SCw betreft het totaal aan producten. Dit overstijgt het algemene maatschappelijke doel en het subsidiedoel/beoogd resultaat. 



7 
 

 

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.   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 

- SCw neemt deel aan het CJG-participatieproject ‘een CJG voor en door jongeren’: 
o werven van minimaal tien jongeren voor deelname aan het project 
o mede)trainen van de groep deelnemende jongeren 
o begeleiden van de groep jongeren bij de voorlichtingen op school 
o 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: 
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geraadpleegd worden. Op basis van de kwalitatieve en kwantitatieve informatie kunnen de activiteiten nog beter worden afgestemd op de behoeften.             SCw draagt zorg voor een actueel productenboek 

o een verslag (en evaluatie) van de activiteiten en resultaten van kinderwerk, jongerenwerk 16-, ambulant jongerenwerk en accommodatie-gebonden jongerenwerk.  
o het aantal (unieke) deelnemers (per postcodegebied) van kinderwerk, jongerenwerk 16-, ambulant jongerenwerk en accommodatie gebonden jongerenwerk.  
o 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.  
o het aantal maatschappelijke stagiaires en activiteiten (mede) door stagiaires georganiseerd. 
o een vooruitblik op komend half jaar met voorziene ontwikkelingen of veranderingen en verwachte activiteiten. Het productenboek uit 2010 is in augustus 2013 geactualiseerd en in principe voor een periode van 3 jaar actueel2.  

                                                
2
 tussentijdse evaluatie kan leiden tot aanpassing van het productenboek 
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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      Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het? ? ? ?     ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gSubsidie gSubsidie gSubsidie gemeenteemeenteemeenteemeente    Kantoor € 15.412 € - € 15.412 Kinderwerk € 95.086 -€ 22.000 € 73.086 Ambulant jongerenwerk € 76.347 € - € 76.347 Accommodatie gebonden € 167.416 -€ 3.115 € 164.301 Jongerenwerk  € 79.940 -€ 2.500 € 77.440 Overig € - -€ 15.499 -€ 15.499 Totaal € 434.201 € 43.114 € 391.0873  

                                                3 Het college heeft € 385.995 toegekend. Op advies van de Commissie bezwaarschriften heeft het college € 5.412 toegekend ter compensatie van het verschil met de subsidie van 2012. 
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BIBLIOTHEEKWERKBIBLIOTHEEKWERKBIBLIOTHEEKWERKBIBLIOTHEEKWERK    door BplusCdoor BplusCdoor BplusCdoor 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 cultuur-educatief cursusaanbod 

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 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 
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openbaar gebouw is, creëert vele mogelijkheden voor ontmoetingen. BplusC benut deze mogelijkheden door het inrichten van leestafels met kranten en tijdschriften, peuterhoeken, zit-studieplekken en tentoonstellingen en concerten. 
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 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 20114 
- BplusC overlegt minimaal 1 x per jaar vóór oktober met de gemeente over te bereiken doelen. 
- 6.900 leden (0-18: 3.300 18+: 3.600) 
- 125.000 bezoekers  
- 165.000 uitleningen 
- 50.000 verlengingen 50.0005 

                                                
4
  deze prestatieafspraak overstijgt de subsidiedoelen: minimaal gelijk houden van belangstelling is vereiste om alle doestellingen te bereiken 
 
5
 ook deze prestatieafspraak overstijgt de subsidiedoelen. Leden- en bezoekersaantallen zijn een voorwaarde voor het bereiken van alle. 
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 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. Informatievaardigheden worden ook overgebracht aan andere doelgroepen.  Het behouden van de certificering basisbibliotheek  BplusC garandeert constante kwaliteit(verbetering) 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. 

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 vooral onder de doelgroep jongeren 4-18 jaar; 
- het verhogen van de mediawijsheid vooral 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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Wat Wat Wat Wat kost hetkost hetkost hetkost het? ? ? ?         ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie 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 TotaalTotaalTotaalTotaal    € 751.000€ 751.000€ 751.000€ 751.000    € 128.000€ 128.000€ 128.000€ 128.000    € € € € 623.000623.000623.000623.0006666    

                                                
6 het college heeft voor 2013 € 620.482 verleend. Het verschil wordt veroorzaakt door afronding van bedragen in de offerte van BplusC 
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Leiderdorps MuseumLeiderdorps MuseumLeiderdorps MuseumLeiderdorps Museum     Algemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelen    Subsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaat    BereikBereikBereikBereik    Het bevorderen van inrichting, ontsluiting en beheer van het cultureel erfgoed;  - Voldoende en voldoende bereikbare voorzieningen en activiteiten; - Informatie en advies geven; - Creëren van ontmoetingsplaatsen; - Verminderen van sociale uitsluiting en eenzaamheid; - Stimuleren en ondersteunen van de vrijwillige inzet van mensen in de samenleving; - Stimuleren van een zinvolle vrijetijdsbesteding op recreatief, educatief en sportief gebied; - Stimuleren van burgers om zichzelf te ontplooien via educatie en (re)integratie; - Het bevorderen van culturele participatie en educatie; - 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; - Het stimuleren van kleinschalige culturele activiteiten. 

- 1000 Bezoekers bestaande uit donateurs, betalende bezoekers, groepen uit het onderwijs (leerlingen), Senioren ( Pluspunt) en groepen die voor een speciale gelegenheid het museum bezoeken.  
- Een speciale groep bezoekers bestaat uit de deelnemende groepen 7 van het basisonderwijs aan het project Erfgoedspoor. Dit leverde 330 bezoekende kinderen op in elf groepen.  
- Er kan worden gesteld dat het reguliere bezoek een fractie hoger is dan bij Doesmeer doch lager dan verwacht.  
- Dat de openingstijden deels samenvallen met de bibliotheek en het Milieu Educatief Centrum ( MEC ) werkt in positieve zin. 
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Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Huisvesting €40.000  €38.740 Tentoonstellingen, Educatie, Collectievorming, Deskundigheidsbevordering, Historisch onderzoek 
€2.000  €1.881 

Donaties  €3.200  Entreegelden  €500  Sponsoring  €500  Overig €4.000 €1.000  TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€46.00046.00046.00046.000    €€€€5.2005.2005.2005.200    €€€€40.62140.62140.62140.621    
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Milieu EducatMilieu EducatMilieu EducatMilieu Educatief Centrumief Centrumief Centrumief Centrum----MECMECMECMEC  Algemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelen    Subsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaat    BereikBereikBereikBereik    Het voorbereiden, inrichten en doen functioneren van een Milieu Educatief Centrum en het bevorderen van de kennis en de zorg voor het milieu in Leiderdorp en omgeving, waarbij aan kinderen en volwassenen wordt geleerd hoe ze in de relatie die er bestaat tussen mens en milieu kunnen bijdragen aan een duurzame ontwikkeling.  

 - Bevorderen dat mensen kennis en inzicht verwerven over de natuur, het milieu en de invloed van de mens daarop; - Het stimuleren van de betrokkenheid van kinderen en volwassenen bij de natuurlijke leefomgeving; - Het aanreiken van vaardigheden om te komen tot omgevingsvriendelijker gedrag. 
- 625 deelnames aan woensdagmiddagactiviteiten (elke twee weken voor een bijdrage van 2 euro per deelnemer per activiteit. Aantal deelnemers varieerde in van 15 tot 35 per activiteit) - In 2012 werd 7 keer op één zondag in de maand een themamiddag georganiseerd; - In 2012 werd een dag van het Park georganiseerd met 17 deelnemende kranen; - 13 bezoekende scholen - 3350 leerlingenbezoeken n.a.v. projecten - 600-700 Ouders/begeleiders n.a.v. projecten - 750 bereikte leerlingen d.m.v. lespakketten bezoekers totaal voor themamiddagen - 300-500 deelnemers/bezoekers kikker-en-egelpad - 400 deelnemers excursies MEC/IVN - 9 IVN-vrijwilligers voor openstelling/activiteiten op zondag - 6 vrijwilligers bij kinderactiviteiten op woensdag:  - 4 (maatschappelijke) stagiaires  
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Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het? ? ? ? 7777    Activiteit Kosten Inkomsten Subsidie gemeente vnl. materiaal- en kantoorkosten €7.782,37  €7.800 TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€7.7827.7827.7827.782        €€€€7.8007.8007.8007.800     

                                                7 buiten de begroting en de subsidietoekenning vallen de loonkosten en de huur van de ruimte in de Sterrentuin. Beide worden volledig door de gemeente vergoed. 
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Stichting KinderkringStichting KinderkringStichting KinderkringStichting Kinderkring     Algemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelen    Subsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaat    BereikBereikBereikBereik    Laagdrempelige ontmoeting voor (groot)ouders en speelgelegenheid voor kinderen. Informatieplaats voor ouders met kinderen tot 12 jaar.  Bijdragen aan sociale cohesie in Leiderdorp. Versterken van de pedagogische omgeving / het netwerk van ouders en opvoeders.  -80 inloopochtenden per jaar. In De speelkamer (ontmoetingsplaats) zijn 2.250 bezoekers geteld, bestaande uit (groot)ouders en kinderen -Winkeltje open 5 dagdelen per week. Omzet € 27.000 per jaar, waarvan 30% bemiddelingskosten ter dekking van onkosten en activiteiten Kinderkring.  Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het?*?*?*?*    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Huisvesting Sterrentuin €26.200  €25.000 Bestuurskosten €3.800   Open ochtenden €1.350   Winkeltje €16.700 €27.000  deskundigheidsbevordering €1.130   Diverse overige kosten €2.820   TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€52.00052.00052.00052.000    €€€€27.00027.00027.00027.000    €€€€25.00025.00025.00025.000    
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OranjeverenigingOranjeverenigingOranjeverenigingOranjevereniging  Algemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelen    Subsidiedoelen/beoogd resultSubsidiedoelen/beoogd resultSubsidiedoelen/beoogd resultSubsidiedoelen/beoogd resultaataataataat    BereikBereikBereikBereik    Het organiseren van belangrijke nationaal gedragen activiteiten binnen onze gemeente zoals koningsdag, de herdenkingsbijeenkomst, Bevrijdingsdag. Het verzorgen van verzetseducatie. 
Bijdragen aan de sociale cohesie door inwoners elkaar te laten ontmoeten, samen te werken met buurtbewoners en andere vrijwilligers evenals lokale partners.  De Oranjevereniging organiseert activiteiten die in Leiderdorp zeer goed bezocht worden. De vereniging telde in 2012 1332 leden.  

 Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????        ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KosKosKosKostentententen    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Lampionnenoptocht €512,12   Koninginnedag €7020,42  €9018 Nationale Herdenking €1493,00  Verzetsherdenking €1030  Bevrijdingsdag €5508,13  Contributie leden  €5690  Extra contributie  €3113,86  Pacht kermis  €5000  Prestatieloop  €1760,80  Sponsoring  €2750  Buttonactie /giftenbox  €44  
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Rente  €98,68  Overige kosten8  €11.911,67   TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€27272727....475.34475.34475.34475.34    €€€€18181818....457.34457.34457.34457.34    €€€€9999....018018018018    

                                                
8
 De overige kosten bestaan uit kosten verbonden aan de vereniging (werkgroepen, vergaderkosten, bestuurskosten, website, bankkosten, representatie en PR etc.). Zie jaarrekening 2012 voor een 
uitgebreide toelichting.  
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Stichting Scouting LeiderdorpStichting Scouting LeiderdorpStichting Scouting LeiderdorpStichting Scouting Leiderdorp     Algemene maatschappelijke doelen Subsidiedoelen/beoogd resultaat Bereik Kinderen en jongeren laten deelnemen aan (maatschappelijke), activiteiten, invullen van vrijetijdsbesteding, bijdrage aan ontwikkeling en zelfstandigheid van kinderen en jongeren.  
Compensatie van de kosten voor huisvesting en erfpacht. Er is geen koppeling gemaakt met de activiteiten van de scouting.  Geen cijfers bekend 

 Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Huisvesting €32.185,36 €5722.809 €1384210 Algemene kosten €8084,51   Activiteiten €40344,41   Boten en kamp €12891,46   Contributie   €29990,50  Bijdragen ouders  €36500  Overige opbrengsten  €8218.75  Subsidie Rijnwoude  €400  TotaalTotaalTotaalTotaal11111111    €€€€93939393....505,74505,74505,74505,74    €€€€80808080....832.05832.05832.05832.05    €€€€13131313....842842842842    
                                                
9
 Verhuur van accommodatie 

10
 Toegekend 2012, bestaande uit € 8148,75 voor erfpacht en €5693.25 voor huisvestingskosten 

11
 De stichting noteert een positief resultaat van 1168,31 
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VakantiepasVakantiepasVakantiepasVakantiepas  Algemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelenAlgemene maatschappelijke doelen    Subsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaatSubsidiedoelen/beoogd resultaat    BereikBereikBereikBereik    Het ondersteunen van deelname aan activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, recreatie, sport, natuur- en milieueducatie voor kinderen uit het primair onderwijs (4-12 jaar) 
Stichting vakantiepas stimuleert zinvolle vrijetijdsbesteding voor kinderen. - Er worden zo’n 80 activiteiten ondersteund met de vakantiepas 

- Er werden in 2012 26.740 bezoeken in Leidse Regio gedaan met de vakantie pas 
- Er waren in 2012 5689 actieve VakantiePassers in de Leidse Regio.  Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Vakantiepassen  €7158 €5.292 Subsidies overigen  €139.553  Overige baten  €13.896  Salarissen en sociale lasten €93.904   Organisatie- en €59.813   TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€153153153153....717717717717    €€€€160160160160....607607607607        
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Leiderdorpse VolksuniversiteitLeiderdorpse VolksuniversiteitLeiderdorpse VolksuniversiteitLeiderdorpse Volksuniversiteit  Algemene maatschappelijke doelen Subsidiedoelen/beoogd resultaat Bereik Stimuleren van burgers om zichzelf te ontplooien via educatie en (re)integratie. En het versterken van participatie in sociale netwerken door het bieden van cursussen op het gebied van kunst, cultuur, educatie, ontspanning en beweging.  
De subsidie wordt ingezet voor de huur van de ruimten en het vergoeden van kosten voor conciërgediensten van 2 medewerkers. Conform het subsidiebeleid dienen ook de huisvestingsubsidies activiteit gebonden te zijn. Vandaar dat met de LVU in gesprek wordt gegaan over het subsidiëren van de huur voor het daadwerkelijk gebruik. Dit heeft daarnaast het doel de ruimte in de Sterrentuin beter te gaan benutten. 

- Er zijn in 2012 55 cursussen georganiseerd met een totaal aantal cursusuren van 824.5%.  
- Ten opzichte van het aanbod is sprake van een ‘bezetting’ van resp. 61% en 66% (zie jaarverslag 2012). 
- Er namen 559 mensen deel aan de cursussen waarvan 81% afkomstig is uit Leiderdorp.  
- Bijna de helft van de cursisten (47%) is ouder dan 65 jaar en bijna een kwart (24%) is tussen de 55 jaar en de 65 jaar.  Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Cursussen  €18.294,73  Bureau €20.235,28   Financiële baten  €449,55  Huisvesting €26.826,63  €23.822,00 Beheer SCC €3.154,18   Overige uitgaven €1.520,52   PR €6.887,86   Jubileum €1.992,14   TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€60606060....616,61616,61616,61616,61    €€€€18.744,2818.744,2818.744,2818.744,28    €€€€23232323....822,00822,00822,00822,00    



24 
 

 

    

Stichting SchooltuinenStichting SchooltuinenStichting SchooltuinenStichting Schooltuinen     Algemene maatschappelijke doelen Subsidiedoelen/beoogd resultaat Bereik Het stimuleren van de kennis van kinderen op het gebied van milieueducatie.  De subsidie is bedoeld om de vrijwilligers en benodigde zaden, grond, materialen etc. te bekostigen zodat de schooltuinen kunnen bestaan en kinderen kunnen leren over de natuur (de groei van gewassen,  
- Er werd in 2012 getuinierd door 328 kinderen uit 13 verschillende groepen, afkomstig van 12 scholen in Leiderdorp.  
- In het seizoen(eind maart tot half oktober) kwamen de 13 schoolgroepen 20x naar de tuin zodat er 260 tuinlessen gegeven werden.  
- Er hielpen 16 vrijwilligers in de tuin en met het bestuur zijn er totaal zo’n 25 vrijwilligers betrokken.  
- Er waren extra openstellingen op woensdagmiddag en deze werden goed bezocht.      Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Vrijwilligers €5.690  €10.200 Zaden, grond ed.  €2.400,85  Onderhoud €988,16  Materialen €571,49  Water, elektra €469,06   Verzekeringen €217,14   Bankkosten €90,07   



25 
 

 

KvK €24,08   Giften  €350  TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€1045,1121045,1121045,1121045,112    €€€€350350350350    €€€€10.20010.20010.20010.200    
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Stichting HaltStichting HaltStichting HaltStichting Halt     Algemene maatschappelijke doelen Subsidiedoelen/beoogd resultaat Bereik Bureau Halt vervult gemeentelijke taken vanuit het WMO- en preventief jeugdbeleid en draagt zo bij aan de veilige woonomgeving.  Het voorkomen en terugdringen van jeugdcriminaliteit door voorlichting, signalering, doorverwijzing naar begeleidende instanties en het aanpakken van strafbare feiten op aanwijzing van het OM (afdoeningen).  
Er zijn in 2012 Leiderdorp 38 voorlichtingen gegeven. Deze zijn gericht op groep 8 van de basisschool. Er zijn 30 afdoeningen uitgevoerd en 2 lokale projecten uitgevoerd (aanpak alcohol en aanpak overlast gevende groepen). Daarnaast neemt HALT deel aan verschillende overleggen gericht op het preventieve jeugdbeleid (bijv. CJG).   Wat kost hetWat kost hetWat kost hetWat kost het? ? ? ? ****        In 2012 heb 17 afzonderlijke HALT –organisaties zich tot een landelijke stichting gevormd. Binnen deze stichting valt de gemeente Leiderdorp onder Stichting Halt Hollands Midden Haaglanden. De jaarrekening laat regionale gegevens zijn en zijn niet lokaal te herleiden.   AcAcAcActiviteittiviteittiviteittiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Subsidies en overige baten  €1.992.721 Waarvan €9.923€9.923€9.923€9.923 vanuit Leiderdorp    Lasten  €1.954.158   
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JespaJespaJespaJespa     Algemene maatschappelijke doelen Subsidiedoelen/beoogd resultaat Bereik Jespa organiseert sport- en spelactiviteiten voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Het doel van de activiteiten is het versterken van de sociale cohesie en het bevorderen van de integratie van mensen met een beperking in de samenleving. 
JESPA stelt zich ten doel de integratie van de gehandicapte mens in de samenleving. .Jespa organiseert sport gerelateerde activiteiten organiseert en activiteiten als een filmochtend, nieuwjaarsreceptie, playbackavond en een sinterklaasfeest. Subsidie wordt ingezet om de exploitatie rond te krijgen.  

- 20 mensen met een lichamelijke beperking spelen rolstoelhockey;  
- Er zijn 8 rolstoeldansers, begeleid door 7 validen. 
- Ter ondersteuning van integratie wordt samengewerkt met sportverenigingen als Alecto en Velocitas.    Wat kost hWat kost hWat kost hWat kost hetetetet????    ActiviteitActiviteitActiviteitActiviteit    KostenKostenKostenKosten    InkomstenInkomstenInkomstenInkomsten    Subsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeenteSubsidie gemeente    Contributies  €1.755 €5.000 Donaties en giften  €253  Rente  €176  Huur €3.534   Kosten Zijlkwartier €1.112   Overige kosten12 €2.497   TotaalTotaalTotaalTotaal    €€€€7777....143143143143    €€€€2222....184184184184    €€€€5555....000000000000     

                                                12 Bestaande uit licenties, bankkosten, kosten activiteiten en materiaalkosten. 


