
Subsidieplafonds 2018

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 25 september 2017.

Op grond van de Algemene subsidieverordening gemeente Ermelo 2013 kan het college van burge-

meester en wethouders subsidieplafonds vaststellen binnen de kaders van de door de raad vastgestelde

programmabegroting.

Het college van burgemeester en wethouders kan een subsidieplafond verlagen, als:

a. het subsidieplafond wordt vastgesteld voordat de begroting waarop dit berust is vastgesteld of

goedgekeurd; of

b. subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft moeten worden ingediend voordat

de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd.

Indien de raad de programmabegroting wijzigt worden de subsidieplafonds daarmee in overeenstemming

gebracht.

In de raadsvergadering van 9 november 2017 wordt de Programmabegroting 2018-2021 vastgesteld.

In de bijlage bij de financiële boekwerken is ter kennisname opgenomen de lijst subsidieplafonds voor

2018, die door het college op 25 september is vastgesteld.

 

De subsidieplafonds 2018 zijn weergegeven in euro’s en staan gegroepeerd per programma. De bedragen

zijn inclusief indexering van 1,4 % als compensatie voor loon- en prijsontwikkelingen. Tevens zijn de

taakstellende bezuinigingen verwerkt.

    

 BedragOmschrijving

 

Programma

onderdeel

Kostenplaats begroting

   Ruimte & Infrastruc-

tuur

6240403€ 20.000,00Monumentale panden 

6060307€ 16.700,00Begrazing Ermelosche heide 

6040302€ 3.000,00Monumentale bomen 

6260218€ 81.000,00Isolatiemaatregelen woningenDuurzaamheid

   Samenleven

 

6360203 (338.500)

6360204 (7.500)

€ 858.000,00

     

Welzijnsfuncties

sociaal cultureel werk, ouderenwerk, buurtbe-

middeling, vrijwilligerswerk, maatschappelijke

stage, straathoekwerk, schuldhulpverlening

Samenleving

6360206 (30.500)

6390303 (44.500)

6400201 (412.000)

6410503 (16.000)

6410504 (9.000)

 

6390401

 

€ 213.000,00Peuterspeelzaalwerk 

Kostenplaats begrotingBedragOmschrijving

 

Programma

onderdeel

6450301€ 20.000,00VluchtelingenwerkVervolg Samenle-

ving

6470801€ 13.000,00MVO Ermelo Centraal 

6360207€ 10.000,00Ontwikkelingssamenwerking 

6360301€ 12.000,00Wijkenbudget 

6380801

6380802

€ 10.000,00Buurtaccommodaties Speuld en Staverden 

6360203

 

€ 41.000,00 (SWE)

€ 10.000,00

Huur welzijnsaccommodaties * 

6370210€ 193.500,00Combinatiefunctie sportSport

6370410€ 229.000,00Beheer en exploitatie sportvelden Ermelo 

6370341€ 199.000,00Sportaccommodatie en sociaal culturele

ruimte Ermelo-Oost

 

6370404€ 50.000,00Pacht ondergrond en kosten zelf onderhouden

speelvelden FC Horst

 

 € 0,00Uitvoeringsagenda sport ** 

6350204€ 115.000,00MuziekeducatieKunst en cultuur

6350302€ 23.500,00Kleinschalige professionele podiumkunst en

filmhuisfunctie

 

 € 9.000,00Structurele impuls culturele evenementen 

6350201€ 5.000,00Cultuur- en erfgoedpact Veluwe 

Nr. 203498

GEMEENTEBLAD 25 september

2018

Officiële uitgave van de gemeente Ermelo

Gemeenteblad 2018 nr. 203498 25 september 20181



6350305€ 15.000,00Cultuureducatie basisonderwijs 

6350401€ 446.000,00Bibliotheekfunctie 

 € 5.000,00Kunstuitleenfunctie 

6350502€ 219.500,00Museumfunctie ^ 

6350505€ 35.000,00Combinatiefunctie cultuur 

6350207€ 14.000,00Omroepbijdrage 

6410401 (353.000)

6410403 ( 24.000)

€ 377.000,00Basistaken JeugdgezondheidszorgOndersteuning en

preventie ***

651101€ 910.000,00Basisteam Jeugd 

6390301€ 264.500,00Preventieve voorzieningen jeugd 

6500301€ 291.500,00Cliëntondersteuning volwassenen 

6431301€ 21.000,00Inzet praktische thuisbegeleiding 

6410501€ 313.000,00Maatschappelijk werk 

6410506€ 12.000,00Maatschappelijke zorg 

6410501€ 66.000,00Maatschappelijk werk jeugd 

6431203€ 41.000,00Mantelzorgondersteuning 

6500309€ 51.000,00Mantelzorg werkprogramma 

6500314€ 49.000,00Opbouwwerk 

6410505€ 6.500,00Antidiscriminatiewet voorzieningen 

6431205€ 4.000,00Zelfhelp- en Herstelgroepen 

6410302€ 4.000,00Logopediefunctie 

6420201€ 2.000,00Advies en overlegorgaan kwetsbare groepen 

   Economie

 

6670201€ 83.000,00Promotie en marketing Ermelo 

   Bestuur en Dienst-

verlening

6620507€ 38.000,00Eenmalige en stimuleringssubsidies 

* in afwachting van Vastgoedbeleid ^ conform vastgestelde herijking opdracht Pakhuis

**in afwachting van Uitvoeringsnota sport ** * vanwege transformaties zijn budgetten in beweging
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