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Geachte heer, mevrouw, 

Met mijn brief van 19 februari jl. heb ik u geïnformeerd over het instellen van een ambtelijke 

taskforce, in samenwerking met Stichting De Hoek te Zwanenburg, als een laatste poging 

om binnen de grenzen van de rechtmatigheid en het subsidiebeleidskader tot een oplossing 

te komen van de financiële problemen. Tevens heb ik u medegedeeld dat u ongeveer eind 
maart 2013 nadere berichten kon verwachten. 

In bijgevoegde memo vindt u de uitkomsten van het onderzoek. Dit is tot stand gekomen in 

samenwerking met De Hoek. Zij hebben volledig medewerking verleend, gevraagde stukken 

overlegd en verschillende besprekingen hebben met hen plaatsgevonden. De inhoud, de 

analyse en het advies zijn onder onze verantwoordelijkheid opgesteld. 

De memo wordt vandaag met het bestuur van De Hoek besproken. Ik ben voornemens 

zodra een definitieve uitkomst van de besprekingen bekend is, hierover een persbericht te 
versturen. Dit persbericht wordt gelijktijdig naar uw raad verzonden. 
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gemeente 
Haarlemmermeer 

Dit memo bevat persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad 
en is daarom op grond van artikel 11 lid 1 
Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar. 

Aan Het bestuur van Centrum voor Educatie en Activiteiten 
De Hoek 

van Daphne Postma 
Datum 3 april 2013 

Onderwerp Analyse en advies CEA De Hoek 

CONCLUSIE 

Memo 

Cluster Maatschappelijke en Economische 
Ontwikkeling 
Team Jeugd, Werk en Inkomen/Onderwijshuisvesting 

Wij zien mogelijkheden de exploitatie sluitend te krijgen voor De Hoek. Dit vraagt wel 

ingrijpende maatregelen van het bestuur van De Hoek. De maatregelen zijn terug te vinden 
in de door ons gegeven adviezen. Wij menen dat onze adviezen een goed houvast bieden 

voor de te nemen stappen. 

ADVIES AAN CEA DE HOEK 
De Hoek is een zelfstandige organisatie met een eigen rechtspersoon en verantwoordelijk 

voor een kostendekkend aanbod en een sluitende exploitatie. De rol van de gemeente i.r.t. 

De Hoek is die van subsidiegever. Ons subsidiebeleidskader is hierbij leidend en vormt één 

van de instrumenten om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken voor Haarlemmermeer. Op 

basis van ons onderzoek en analyse geven wij De Hoek de volgende adviezen om tot een 
levensvatbare, toekomstbestendige en voor subsidie ontvankelijke organisatie te komen: 

Algemeen advies: 
);> Breng op basis van hieronder genoemde adviezen zo snel mogelijk het programma 

terug naar activiteiten die meerwaarde hebben in het dorp (niet reeds door anderen 

en soms goedkoper worden aangeboden), exploitabel zijn (geen groter tekort laten 

zien dan kan worden gedekt met het huidige subsidiebedrag van de gemeente) en 

subsidiabel zijn. 
~ Zorg ervoor dat de activiteiten subsidiabel worden: minimaal aantal deelnemers, 

terugbrengen inzet van de betaalde kracht, werken met vrijwill igers, 

doelgroepgericht (de gemeente zal gegevens verstrekken over subsidievoorwaarden 

van de diverse subsidies). 

AANLEIDING 
De Hoek in Zwanenburg kampt sinds enkele jaren met financiële tekorten, die dusdanig 

groot zijn dat een faillissement dreigt. De Hoek ontvangt een gemeentelijke subsidie en heeft 

al diverse keren bij de gemeente een verzoek tot verhoging van de subsidie ingediend, om 

zo de activiteiten te behouden. Ondanks diverse verhogingen van de subsidie door de 
gemeente van € 17.000,- in 2009 naar een bedrag van € 37.500,- in 2013, dreigt een 

faillissement. 
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Vraag die aan de orde is, is of het mogelijk is dat De Hoek weer een levensvatbare 
organisatie wordt. Uitgangspunt daarbij is de situatie vanaf de opening van het nog te 

bouwen dorpshuis in Zwanenburg (in 2015) en het huidige subsidiebedrag. 

Deze notitie geeft een analyse van De Hoek en haar activiteiten en geeft aanbevelingen voor 
een voortbestaan. 

UITGANGSPUNTEN GEMEENTE 
~ De activiteiten van De Hoek moeten aantoonbaar levensvatbaar zijn in het nieuwe 

dorpshuis Zwanenburg; 

;.. De ingeschatte financiële haalbaarheid en programmatische wenselijkheid van De Hoek 
in het nieuwe dorpshuis, is de basis van de eventuele te nemen maatregelen in de 

aanloopperiode naar dit nieuwe dorpshuis; 

~ Om bovenstaande te kunnen inschatten wordt gekeken naar hoe subsidiabel en 

rechtmatig de uit te voeren activiteiten zijn onder het huidige subsidiebeleidskader. 

Hierbij wordt meegewogen het soort activiteit, het gehalte aan betrokken vrijwilligers en 

de meerwaarde t.o .v. de aanwezigheid van overige voorzieningen en activiteiten in 
Zwanen burg; 

";- Financieel gezien moeten de activiteiten subsidiabel zijn en de exploitatie sluitend, 

zonder een verhoging van het huidige subsidiebedrag van de gemeente. 

WIJZE VAN ONDERZOEK 

~ Input-begroting is vertaald naar een activiteitenbegroting omdat dit de basis is van het 
huidige subsidiebeleid gemeente Haarlemmermeer; 

-,. De mate van kostendekkendheid/verliesgevendheid van de te onderscheiden activiteiten 
De Hoek is berekend; 

~ Een inventarisatie van activiteiten in Zwanenburg door andere aanbieders heeft 

plaatsgevonden; 
~ Een vergelijking van activiteiten in aard en financiering tussen De Hoek en overige 

aanbieders is gemaakt; 
..,_ Activiteiten van De Hoek zijn in het licht van het huidige subsidiebeleidskader van 

Gemeente Haarlemmermeer beoordeeld; 

";> Conclusies en aanbevelingen zijn geformuleerd. 
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ANALYSE VAN CEA DE HOEK 

1. Stichting Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek 
Centrum voor Educatie en Activiteiten De Hoek (hierna: De Hoek) is een stichting die sociaal 

culturele activiteiten aanbiedt, zoals talencursussen, creatieve cursussen, muzieklessen, 
sociale vaardigheden, sport/bewegen, computercursussen, en een dorpsdiner Vriend aan 

tafel voor de doelgroepen ouderen, volwassenen en kinderen. 

Missie van De Hoek is: 

"het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door aan kinderen, volwassen en 

ouderen een programma aan te bieden met betaalbare cursussen en activiteiten op het 

gebied van bewegen, muziek, creativiteit, persoonlijke ontwikkeling en ontmoeting". 

De stichting heeft een bestuur van vrijwilligers (voorzitter, penningmeester en secretaris), 

een managementteam dat bestaat uit vrijwilligers, een betaalde kracht voor 24 uur per week 
en een aantal vrijwilligers. De Hoek biedt de activiteiten aan in het gebouw van 

Kinderopvangorganisatie Tinteltuin BV te Zwanenburg en huurt van deze organisatie 
structureel een aantal ruimten. Het huurcontract loopt tot 1 januari 2015. De Hoek verhuurt 

één van de ruimtes voor 5 dagen per week overdag onder aan Amstelring voor dagopvang 
ouderen. De Hoek werkt met een Handboek "Organisatie en werkbeschrijvingen", waarin 

werkwijzen, missie, functieprofielen ed. staan beschreven. 

Historie 

Het centrum komt voort uit de ruim 30 jaar geleden opgerichte Stichting De Hoek. Opgericht 
vanuit de behoefte aan activiteiten op het gebied van cultuur en ontmoeting in Zwanenburg, 

met name voor de jeugd. Het programma van educatie en activiteiten is jarenlang in stand 
gehouden mede vanuit de opbrengsten van de kinderopvang van de organisatie. In 2004 

vond een splitsing plaats van de verschillende organisatieonderdelen. CEA De Hoek werd 

een zelfstandige stichting en de kinderopvang werd een zelfstandig ondernemer. 

Situatie vanaf overgang naar nieuwe dorpshuis Zwanenburg 
De gemeente bouwt in het kader van "Hart van Zwanenburg" een nieuw dorpshuis in 

Zwanenburg. De oplevering staat gepland in 2015. Het is de bedoeling dat zowel de 

activiteiten die nu in De Olm plaatsvinden, als de activiteiten die CEA De Hoek aanbiedt, in 

het nieuwe dorpshuis worden aangeboden. 
De Hoek heeft zitting in de begeleidingsgroep voor het nieuwe Dorpshu is Zwanenburg. In 

deze groep participeren alle toekomstige gebruikers van het nieuwe dorpshuis, onder 
voorzitterschap van de gemeente, waarbij wordt meegedacht over het functionele 

programma van eisen voor het nieuwe dorpshuis. 

Voor De Hoek verandert de situatie vanaf de overgang naar het nieuwe dorpshuis. Wat 

wijzigt? 

• De inkomsten vanuit onderhuur aan Amstelring van € 20.000,- vervallen. 

Amstelring heeft vooralsnog de wens om zelf ruimte te gaan huren in het nieuwe 
dorpshuis voor dagopvang ouderen en participeert als zelfstandig deelnemer in de 

begeleidingsgroep. 
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• De Hoek heeft niet meer exclusief de beschikking over eigen ruimten . 

De Hoek gaat gebruik maken van de diverse multifunctionele ruimten en alleen huren 

als een activiteit plaatsvindt. 
• De Hoek hoeft geen accommodatiebeheer en schoonmaak meer te verzorgen. 

In het nieuwe dorpshuis verzorgt de exploitant dit soort zaken; 
• De Hoek hoeft niet meer te zorgen voor baliebeheer door gastvrouwen/heren. De 

exploitant van het nieuwe dorpshuis krijgt een beheerder. 

2. Kosten baten van de activiteiten 

De Hoek heeft jarenlang gekampt met financiële tekorten in de exploitatie. Hoewel het 

huidige bestuur de financiën beter op orde heeft weten te brengen is de begroting nog 

steeds niet sluitend . Dit is mede een gevolg van het beslu it van Stichting Voor de Buurt om 

De Hoek niet meer te subsidiëren. Stichting Voor de Buurt wil niet meer in het tekort 
subsidiëren. De Hoek heeft geen algemene reserve en kan daarmee geen tegenvallers 

opvangen, ook wordt niet afgeschreven op apparatuur en instrumenten. 

De Hoek werkt met een begroting van ca . € 120.000,-. (Zie onderstaande tabel). 

Begroting De Hoek 2013 

Kosten Baten 

sa la rislasten 36.728 bijdrage deelnemers 49.872 
direct kosten activiteiten 36.714 subsid ie gemeente 37.500 
huisvestingskosten 17.381 huurinkomsten Amstelring 20.000 
promotie 8.679 overig 1.500 
vrijwilligers- en 
bestuurskosten 7.337 

overig 4.995 

administratiekosten 3.884 

opleiding 3.000 

accountantskosten 2.500 

schoonmaak 400 

afschrijvingen 3.200 

Totaal 124.618· 108.872 

Tekort 16.000 

Het voorlopig resultaat over 2012 laat een tekort zien van € 9.500,-. De begroting voor 2013 

geeft een tekort van € 16.000,-. De Hoek geeft aan in de jaren 2013 tot en met 2015 totaal 

een bedrag van € 100.000,- nodig te hebben om financieel gezond te worden. Dit bedrag is 
nodig ter aanzuivering van de negatieve exploitatieresultaten over de periode 2012 t/m 2015, 

het vormen van een vervangingsreserve en het vormen van een algemene reserve. Tevens 

vallen de huurinkomsten van Amstelring uiterlijk per overgang naar het nieuwe dorpshuis 

weg, waarmee het tekort nog vergroot wordt. 

Inschatting is dat de huisvestingslasten met de overgang naar het nieuwe dorpshuis bij 

gelijkblijvende activiteiten niet omlaag gaan. Hoewel de huurtarieven voor organisaties die in 



Onderwerp 

Volgvel 

Opbrengst analyse CEA De Hoek 
5 

het nieuwe dorpshuis gaan huren nog niet bekend zijn, kunnen we wel een schatting maken 

van de tarieven. Twee tarieven worden gehanteerd: een voor professionele organisaties en 

een voor vrijwilligersorganisaties . De geraamde huurprijs voor multifunctionele ruimten ligt 
voor professionele organisaties vooralsnog op € 0,25 per m2 per uur. 

Vrijwilligersorganisaties betalen de helft van dit tarief. Hoewel De Hoek een betaalde kracht 
in dienst heeft, gaan we er voor deze berekening vanuit dat De Hoek onder de 

vrijwilligersorganisaties valt. Het tarief voor het huren van een groepsruimte van 50m2 komt 

daarmee voor een vrijwilligersorganisatie op € 6,25 per uur. 

De huidige activiteiten die De Hoek werkelijk aanbiedt vertaald naar het nieuwe dorpshuis 
komt neer op een huurbedrag van (grof geschat) € 15.000,- per jaar. Dit levert, ondanks het 

gehanteerde vrijwilligerstarief, nauwelijks een besparing op t.o.v. de huidige 

huisvestingskosten. 

Conclusies: 
> De Hoek betaalt aan huisvestingskosten een bedrag van € 17.500,- . Voor onderhuur 

aan Amstelring ontvangt De Hoek een bedrag van € 20.000,-. Op termijn vervallen 
deze inkomsten. Met de overgang naar het dorpshuis komen hier huurkosten voor 

in de plaats van om-en-nabij de € 15.000,- ; 
> De deelnemersbijdragen dekken alleen de directe kosten van de activiteiten; 

> De betaalde medewerker die voor 24 uur per week in dienst is drukt zwaar op de 

begroting. De kosten bedragen jaarlijks € 36.500,-; 

> De vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor hun inzet. 

Activiteitenbegroting 

De Hoek heeft een activiteitenbegroting voor 2013 opgesteld. Hierin worden indirecte kosten 
als huisvesting, salarislasten, administratiekosten ed. toegerekend aan de activiteiten. 

Op de volgende pagina een overzicht van de kosten per activiteit en de 

deelnemersaantallen. 
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Activiteit Aantal Kosten Bijdrage Tekort Tekort per 
deel- per deel- absoluut deelnemer 
nemers activitei nemers 

t 

Muzieklessen 26 36.054 15.964 20.090** 772 
kinderen 

Piano volwassenen 3 7.722 3.913 3.809 1.269 

Creatief kinderen 12 1.202 552 650 54 

Yoga Kids 9* 3.193 1.620 1.573 174 

Ka rate en 26 7.482 5.200 2.282 87 

Zumbatomic Kids 

Koken kids 18 1.717 810 907 50 

Pilates 8 (x2) 7.393 3.872 3.521 220*** 
2 groepen 

Total workout 5 3.960 1.210 2.750 550 

Yoga 2 groepen 20 7.076 3.678 3.389 169 

Stretch n relax 5 3.433 1.210 2.223 444 

Zumba volw. 3 3.316 726 2.590 863 

Taalengels Italiaans 5 (x2) 6.240 3.392 2.848 284 

2 groepen 

Chinese massage 5 858 375 483 96 

Tekenen/ schilderen 14 3.880 1.275 2.605 186 

Fotografie 12 1.545 780 765 63 

Computercursus 20 2.060 1.100 960 48 

Dorpsdiner Vriend 225 2.060 1.575 960 4 

aan Tafel 

Conditie onbeperkt 8 2.620 0 

abonnement 

Totaal 346 105.039 51.372 53.667 

• In rood de activiteiten met minder dan 10 deelnemers Inzet 37.500 

•• In rood weergegeven de tekorten subsidie 

••• In rood vetgedrukt de grootste tekorten. Tekort 16.000 

Tekort na doorvoering van door De Hoek gewenste 49.000 

verbeteringen bedrijfsvoering 

> Het overzicht geeft de kosten van de activiteiten aan nog zonder doorrekening van de 

gemeentelijke subsidie over de activiteiten. Onderaan de tabel is de inzet subsidie te 

zien. 
> De kolom absolute tekorten geeft aan waar de subsidie voor kan worden ingezet 

> Na inzet subsidie is het nog niet gedekte tekort € 16.000,-. 
> Dit overzicht gaat uit van de huidige situatie en heeft niet betrokken de door De Hoek 

gewenste opbouw van reserves, gewenste verbeteringen in de bedrijfsvoering en 

derving van huurinkomsten van Amstelring à gemiddeld € 33.000,- per jaar. Deze kosten 

zijn niet doorbelast naar de activiteiten. 
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Conclusies 

? Alle activiteiten laten een tekort zien. 
? De tekorten op de individuele muzieklessen voor kinderen en volwassenen zijn zeer 

groot. Na aftrek van de deelnemersbijdragen blijft een groot tekort over, zowel 
absoluut als per deelnemer. Als gevolg hiervan wordt een groot deel van de 

gemeentelijke subsidie hiervoor ingezet. De tekorten: 

o Het absolute tekort bij kinderen is € 20.000,-. 

o Per deelnemer is het tekort bij de kinderen € 770,-

o Bij volwassen is het tekort € 1.269,- per deelnemer. 
? De tekorten op diverse sportactiviteiten zijn hoog als gevolg van een zeer klein 

aantal deelnemers: 
o Pilates per groep 8 deelnemers, een tekort van € 220,- per deelnemer. 

o Total workout 5 deelnemers, een tekort van € 550,- per deelnemer. 

o Stretch n relax 5 deelnemers, een tekort van € 444,- per deelnemer. 

o Zumba 3 deelnemers, een tekort van € 863,- per deelnemer. 

3. Activiteiten- en omgevingsanalyse 

De Hoek biedt in de basis een goed programma gericht op jeugd, volwassenen en ouderen. 
Er is een uitgebreid aanbod aan activiteiten, echter, lang niet alle activiteiten die worden 

aangeboden gaan ook daadwerkelijk door. 

Activiteiten die wekelijks plaatsvinden: 

• Sportlessen: zumba, pilates, yoga, Total workout ed. 

• Individuele muzieklessen kinderen en volwassen. 

• Engelse les en incidenteel een andere taal. 

Activiteiten kortere perioden: 

• Teken en en schilderen 

• Fotografie 

• Computercursussen. 

Een populaire en succesvolle activiteit is het maandelijks dorpsdiner Vriend aan Tafel. 

Hieraan kunnen per keer 35 personen deelnemen. Voornamelijk ouderen hebben hier 

belangstelling voor. Voor mensen die slecht ter been zijn is er een haal- en breng service. 

Voor deze activiteit is een wachtlijst. 

Activiteiten die wel worden aangeboden, maar de afgelopen periode niet zijn doorgaan: 
• Creatieve activiteiten: collage maken, creatief kopje koffie 

• Persoonlijke ontwikkel activiteiten: kracht van zelfvertrouwen, rust zonder roest, 
cirkel van het leven, thuiskomen bij jezelf, ik voed mijzelf van binnenuit 

• Zanglessen: complete vocal technique, zangkoor. 
• Italiaanse les 

• Koken 4 kids 

Activiteiten van andere aanbieders in Zwanenburg 
Een vergelijking met het activiteitenaanbod dat in De Olm aangeboden wordt laat zien dat er 

sprake is van een overlap van activiteiten. De tabel op de volgende pagina laat deze overlap 

zien. 



Overzicht vergelijkbaar aanbod door andere aanbieders in Zwanenburg 

De Hoek Meerwaarde Pier K Wij vrouwen Actief De Olm ANBO Fitness centrum 

Zwanenburg 

Muziekles Individuele lessen Groepslessen 

kinderen en kinderen 

volwassenen 

Computercursus Diverse computer Computercursus EHBO 

cursussen voor ouderen (op cursussen (op 

aanvraag) aanvraag) 

Talencursus - Engelse les Engelse les 

-Spaanse les 

Creatief - Tekenen en Tekenen - koffieochtend - Crea club 

schilderen schilderen -origami - klaverjassen 

- creatief kopje - patchwork 

koffie 

- mandala tekenen 

Zingen Zangkoor Zangkoor Zingen Zangkoor Con Anima 

is leven 

Sport - pilates - Meer bewegen - damesgym/ -sjoelen - zumba 

- yoga voor ouderen yoga/dans - koersba l - bodyshape 

- total workout Gymnastiek 55+ - kienen - bodypump 

-stretch n relax - Meer bewegen - Kids gym - steps 

- zumba voor ouderen -Callanetics - crossfit 

-karate kids Sport en - kickboxen -combi shape 

spelinstuif kinderen Met speciale programma's 

-biljart 55+ voor 55+ en jeugdfitness 

---
- biljart 55- vanaf 14 jaar 



Gemeentelijk gesubsidieerde instellingen als Stichting Meerwaarde en PierKen aanbieders 

als de ANBO en Wij vrouwen Actief bieden een gelijksoortig aanbod. Op het gebied van 
sport biedt commerciële aanbieder "Fitness Zwanen burg" gelijksoortige sportactiviteiten aan, 

die in prijs ook nog eens vergelijkbaar of goedkoper zijn aan het sportaanbod van De Hoek. 
Dit fitnesscentrum bied tevens speciale programma' s aan jeugd vanaf 14 jaar en aan 55-
plussers. 

Ook op het gebied van muziekles is er een overlap. Pier K biedt muzieklessen voor kinderen 

aan in Zwanenburg. De gemeente heeft Pier K voor 2013 benoemd als kernvoorziening voor 
kunstzinnige vorming. Een vergelijking van de prijzen van beide aanbieders leert dat de 

individuele muzieklessen van De Hoek iets goedkoper zijn dan individuele lessen van Pier K. 
Echter, in het kader van het nieuwe cultuurbeleid en de bezuinigingen heeft de gemeente 

Pier K verzocht meer groepslessen i.p.v. individuele lessen aan te bieden, om zo de lessen 

goedkoper te kunnen aanbieden. Absoluut gezien zijn de groepslessen van Pier K 
goedkoper dan de muzieklessen bij De Hoek. 

Alle aanbieders, met uitzondering van Fitness Zwanenburg, bieden hun activiteiten aan in 

De Olm en straks in het nieuwe dorpshuis. Navraag bij grote aanbieders als Stichting 
Meerwaarde en Pier K leert dat de diverse aanbieders geen weet hebben dezelfde 

activiteiten aan te bieden. Het is mogelijk om het activiteitenaanbod beter af te stemmen 

tussen deze instellingen, om zo een hoger deelnemersaantal en lagere kosten te behalen. 

Conclusie 
~ De Hoek heeft een groot aanbod aan activiteiten, echter, veel van de activiteiten 

vinden geen doorgang wegens een gebrek aan deelnemers; 
~ Een groot deel van het aanbod van De Hoek bestaat uit wekelijkse sport en 

muzieklessen voor een vast groepje deelnemers; 

~ De groepen van De Hoek zijn klein tot zeer klein . Aan sommige activiteiten doen 

maar 3 tot 5 deelnemers mee; 

~ Andere aanbieders bieden een vergelijkbaar of nagenoeg hetzelfde 

activiteitenaanbod in Zwanenburg; 

~ Het activiteitenaanbod tussen al deze instellingen kan beter afgestemd worden; 
~ Een commerciële sportaanbieder biedt een vergelijkbaar aanbod zonder subsidie 

voor dezelfde prijs als De Hoek met subsidie; 
~ De prijzen die CEA De Hoek rekent voor haar activiteiten zijn vergel ijkbaar met de 

prijzen van vergelijkbare activiteiten van andere aanbieders. 

4. Subsidiabele activiteiten 
De Hoek ontvangt nu een gemeentelijke subsidie van € 37.500,- op basis van het 

Subsidiebeleidskader 2013, onderdeel Beheer Dorpshuizen en sociaal culturele 

accommodaties. De Hoek ontvangt een algemeen bedrag en bepaalt zelf voor welke 
activiteiten en doelgroepen dit wordt ingezet. In de subsidiebeschikking wordt hierop niet 

gestuurd. Ook wordt niet afgerekend op behaalde prestaties en deelnemersaantallen. 

Formeel is de grondslag voor deze subsidie verouderd, aangezien De Hoek niet langer een 
beheer- en exploitatiefunctie vervult. Deze situatie ontstaat bij nog meer besturen als gevolg 

van de overdracht van beheer & exploitatie naar de professionele Stichting Maatvast die met 

dit oogmerk is opgericht door de gemeente. Daarom actualiseert de gemeente nog dit jaar 

deze subsidieregeling. De bedoeling van deze actualisatie is de subsidieverlening weer een 

juiste juridische grondslag te geven. 



Onderwerp 

Volgvel 

Opbrengst analyse CEA De Hoek 
10 

Bekeken moet worden wat de gevolgen zijn voor De Hoek en onder welke regeling de 

activiteiten van De Hoek het beste gesubsidieerd kunnen worden. Uitgangspunt voor de 
gemeente is continuering van de subsidiering met het huidige bedrag van € 37.500,-. 

Overige regelingen 

Onderzocht is of er andere regelingen zijn waar De Hoek een beroep op zou kunnen doen. 

Regelingen die in aanmerking kunnen komen zijn: 
- Subsidie voor sociaal culturele activiteiten van dorps- en wijkraden 

- de verdeelregel sociaal culturele activiteiten voor ouderen 
- de verdeelregel vrijwillig jeugd en jongerenwerk 

-de verdeelregel (eenmalige) integratie-activiteiten 

Indien De Hoek op grond van de vernieuwde regeling Beheer dorpshuizen en sociaal 

culturele accommodaties voor activiteiten een subsidie ontvangt, is subsidiering voor losse 
activiteiten niet mogelijk. Vooralsnog ziet het er naar uit dat actualisatie van de oude 

subsidieregeling voor De Hoek het meest kansrijk is, aangezien de andere subsidies 
genormeerd zijn en resulteren in lagere vergoedingen dan het huidige subsidiebedrag. 

Conclusie 
);- De regeling Beheer en exploitatie dorpshuizen en sociaal culturele accommodaties 

wordt dit jaar gewijzigd. Of De Hoek het beste onder deze regeling of een andere 
subsidieregeling gesubsidieerd kan worden dient nog te worden bezien. 

? Uitgangspunt voor de gemeente is continuering van de subsidiering met een bedrag 
van € 37.500,-
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5. Conclusies en advies 
Centrum voor Activiteiten en Educatie De Hoek biedt in de basis een goed programma met 

sociaal-culturele activiteiten voor verschillende doelgroepen. De Hoek weet echter geen 

kostendekkend programma aan te bieden: de exploitatie vertoont structureel een tekort. Dit 

tekort wordt in de toekomst nog groter als De Hoek geen inkomsten meer verwerft vanuit 

onderhuur van een ruimte aan Stichting Amstelring. 

Als we voor De Hoek een risico-analyse zouden uitvoeren en zouden scoren op de 
interventiepiramide (zoals we voor instellingen met een subsidiebedrag van € 250.000,- of 
meer doen) zou De Hoek op "rood" gescoord worden: Rood; de organisatie heeft structurele 

problemen, dan wel er doen zich plotselinge problemen voor die het voortbestaan van de 

organisatie in gevaar brengen. 

In een risico analyse scoort De Hoek slecht op de volgende punten: 
* 

* 

* 

* 

* 

Jaarrekening met neutraal of positief resultaat 
Reële en sluitende begroting bij subsidieaanvraag 

Reservepositie (reserve en voorzieningen) in overeenstemming met risico's en 

ontwikkelingen 

Risicovolle afnemers 
Liquiditeit goed (maandelijkse verplichtingen kunnen nagekomen worden) 

Kijkend naar de activiteiten is te constateren dat er sprake is van een overlap in vergelij kbare 

activiteiten door andere aanbieders in Zwanenburg. Daarnaast is op diverse activiteiten het 

deelnemersaantal zeer laag, waardoor de kosten hoog zijn. 

Uitgangspunt voor de gemeente is dat de activiteiten van De Hoek aantoonbaar 

levensvatbaar moeten zijn in het nieuwe dorpshuis Zwanenburg, waarbij de exploitatie 

sluitend dient te zijn zonder een verhoging van het huidige subsidiebedrag van de 

gemeente. Op basis van de uitgevoerde analyse zien wij doorstartmogelijkheden voor CEA 
De Hoek, indien uitvoering wordt gegeven aan onze adviezen. 

We adviseren De Hoek nog voor het lopende jaar uitvoering te geven aan onze adviezen en 

de begroting sluitend te krijgen. 

Wij adviseren De Hoek om: 
-;. De kosten van muzieklessen omlaag te brengen door: 

o De muzieklessen niet meer individueel maar in groepen aan te bieden 

o In gesprek te gaan met Pier K over het overnemen van leerlingen 
o Zo nodig te stoppen met muzieklessen 

}- De kosten van diverse sportactiviteiten omlaag te brengen door te stoppen met 

activiteiten met lage deelnemersaantallen als: 

• Total workout 
• Pilales 

• Stretch n relax 
• Zumba 

~ In gesprek te gaan met het lokale fitnesscentrum over het overnemen van deze 

leerlingen/klanten. 
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'r Te overwegen de betaalde kracht voor minder uren in te zetten en in gesprek te 

gaan met de exploitant van het nieuwe dorpshuis over een eventuele overname 

vanaf de overgang naar het nieuwe dorpshuis (evt. onder regie van de gemeente) 

)'- De samenwerking te zoeken met andere instellingen met een vergelijkbaar aanbod 

en het aanbod af te stemmen (evt. onder regie gemeente): 

o Stichting Meerwaarde 

o Pier K 

o ANBO 

o Wij vrouwen actief 

)'- Te kijken naar mogelijkheden tot synergie met exploitant en andere instellingen op 

het gebied van promotie en marketing, delen van werkru imtes, centrale inkoop ed. 

)> Het bestuur uit te breiden en te verjongen 

)> Te kijken naar lacunes in het aanbod in Zwanenburg, te onderzoeken waar 

voldoende vraag naar is en een aanbod aan te bieden voor specifieke doelgroepen, 

zoals ouderen. 

Tot slot 

De gegeven adviezen zijn uiteraard vrijblijvend. De Hoek is een zelfstand ige organisatie. Het 

is aan het bestuur van De Hoek welke vervolgstappen worden ondernomen. 

Wij hopen van harte dat De Hoek in het opgestelde advies mogelijkheden ziet om de 

exploitatie sluitend te krijgen. De gemeente hecht eraan dat eventuele vervolgstappen 

zorgvuldig worden gecommuniceerd aan de cursisten en gebruikers. 
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2.15 Integratieactiviteiten 

Programma, productcluster, relevante beleidsnota 's 
Programma: 4 Zorg en Welzijn 

Doelstelling 
Het bevorderen van een geïntegreerde samenleving door het stimuleren van 
deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer door mensen die daar 
door problemen met taal, cultuur, sociaal economische positie over andere redenen 
moeite mee hebben 

Activiteiten 
Activiteiten van een vrijwilligersorganisatie die gericht zijn op het wegnemen van 
belemmeringen bij deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer, zoals 
o voorlichting , 
o toeleiding naar werk, 
o leren van de taal 
o leren omgaan met computers. 
Een activiteit bestaat uit één bijeenkomst of uit een cyclus van samenhangende 
bijeenkomsten. 
Er worden minimaal 10 activiteiten aangeboden met minimaal 10 deelnemers per 
bijeenkomst. 

Subsidievorm 
Genormeerde subsidie (art 23-29 Asv 2011) 

Berekening subsidiebedrag 
a. Een bijdrage van maximaal € 500,00 in de organisatiekosten. 
b. Een bedrag van € 100,00 per bijeenkomst gericht op het bevorderen van 
deelname aan het maatschappelijk en economisch verkeer, met een maximum 
van € 3.000,00. 
c. De subsidie vormt maximaal 75% van de exploitatielasten. 

Subsidieplafond 
Voor integratieactiviteiten € 24.000,00 in 2012. 

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond 
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar 
rato van de omvang van de aanvragen verleend (Asv art 2, lid 6) 

Organisatiekosten (betreft de verenigings/stichtingskosten 
Administratiekosten); 

• kosten van druk-, stencil- en kopieerwerk; 
• rente en bankkosten; 
• bestuurskosten; 
• kosten verband houdend met vergaderingen; 
• premies van verzekeringen; 
• kosten van lidmaatschappen; 
• overige kosten . 

Exploitatie/asten: de totale kosten die aan de organisatie van de activiteiten zijn 
verbonden. 

Nadere eisen 
De subsidie is niet bedoeld voor activiteiten die gericht zijn op het elkaar ontmoeten, 
leren kennen, van elkaar leren en leren respecteren . 

Huidige uitvoerder 
Organisaties van/voor allochtonen 
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grondgebruik; 
- afschrijving van gebouwen, verbouwing, vaste inrichting, inventaris en/of wijze van 
buitengewoon onderhoud; 
- rente van geldleningen ten behoeve van financiering van investeringen voor huisvesting; 
- kosten van onderhoud, schoonmaak, verlichting, verwarming en water; 
- premies van verzekeringen en overige lasten voortvloeiende uit eigendom of gebruik van 
gebouwen en terreinen; 
- kleine aanschaffingen voor de inventaris; 
- verlies bij verkoop van eigendommen die op huisvesting betrekking hebben, indien voor de 
verkoop toestemming van Burgemeester en Wethouders is verkregen; 
- overige huisvestingkosten, nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders. 

e) Organisatiekosten 
- afschrijvingen op en verlies bij verkoop van kantoormachines; 
- administratiekosten en bureaukosten; 
- kosten van druk- stencil- en kopieerwerk; 
- rente- en bankkosten; 
- accountantskosten; 
- bestuurskosten; 
- kosten verband houdende met vergaderingen van medezeggenschapsorganen; 
ondernemingsraden; 
- kosten van lidmaatschappen; 
-premies van verzekeringen; 
- overige organisatiekosten nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders . 

f) Kosten van leidersvorming 
Kosten verbonden aan cursussen en bijeenkomsten bestemd voor vrijwillige 
medewerkers en bestuursleden, werkzaam in het jeugd- en jongerenwerk en welke 
dienen tot vorming die in direct verband staan met de taak van genoemde personen in het 
uitvoerende of begeleidende jeugd- en jongerenwerk. 

g) Activiteiten kosten 
Aanschaffing van apparatuur, kampmateriaal , boten en dergelijke: 
- kosten van muziek, dans, toneelspel , film , bibliotheek, sport, instuiven, activiteiten van 
handvaardigheid, kamperen, excursies, buitendagen, uurvergoedingen voor beheerders van 
speeltuinen en andere gespecialiseerde vakkrachten en auteursrechten; 
- ledenactiviteiten, waaronder ook worden begrepen ledenbladen, cursuswerk voor leden en 
niet-leden, algemene ledenbijeenkomsten en hearings; 
- kosten van internationale uitwisseling; 
- verzekeringen afgesloten vanwege activiteiten; 
-overige kosten nader ter beoordeling van Burgemeester en Wethouders . 
Kosten van aanschaf van uniformen zijn niet subsidiabel. 

h) Instelling 
Instelling voor vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. 

Huidige uitvoerders 
3 Algemene jeugdactiviteiten-clubs , 8 scoutingclubs, 4 kindervakantieactiviteitenorganisaties, 

2 speeltuinen, 1 jongerenraad en 1 jeugdcircus. 
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3.12 Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk 
Programma, productcluster, relevante beleidsnota's 
Programma: 6 Jeugd en Onderwijs 

Doelstelling 
Het bevorderen van activiteiten voor de jeugd gericht op competentieversterking, 
zinvolle vrijetijdsbesteding en de bevordering van het woon- en leefklimaat 
georganiseerd door het vrijwillig jeugdwerk. 

Activiteiten 
Het uitsluitend met behulp van vrijwilligers aanbieden van activiteiten voor 
vrijwillig jeugdwerk voor deelnemers tot 18 jaar, op basis van een programma 
(o.a. knutselactiviteiten, scouting etc.); speeltuinwerk, waarbij ook sprake is van spelbegeleiding of 
toezichten/of kindervakantiewerk. 

Subsidievorm 
Genormeerde subsidie (conform art. 23-29 Asv 2011) 

Berekening subsidiebedrag 
Het subsidiebedrag wordt als volgt berekend: 
- een bijdrage van 50% in de huisvestingkosten; 
- een bijdrage van 50% in de organisatiekosten; 
- een bijdrage van 50% in de kosten van leiderschapsvorming; 
- een bijdrage van 40% in de activiteitenkosten. 

Op het subsidiabel bedrag worden de volgende inkomsten in mindering gebracht: 
- bij huisvestingskosten: inkomsten uit verhuur; 
- bij organisatiekosten: inkomsten uit rente; 
- bij activiteitenkosten: 50% van de inkomsten uit deelnemersbijdragen aan 
kampen. 

In afwijking van het bovenstaande, krijgen instellingen die zich specifiek toeleggen 
op de organisatie van kindervakantieactiviteiten en die als zodanig door B&W zijn 
aangemerkt, een vergoeding van 100% van de huisvestingskosten. 
Het totale subsidiebedrag wordt aangepast naar rato van het aantal 
Haarlemmermeerse jeugddeelnemers en/of -leden. 

Subsidieplafond 
Het subsidieplafond (peiljaar 2012) bedraagt € 214.500,00 voor vrijwillig jeugd- en 
jongerenwerk en € 21.800,00 voor de kindervakantieweken. 

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond 
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar 
rato van de omvang van de aanvragen verleend (Asv art 2, lid 6). 

Nadere eisen/criteria/definities 
Definities 
In deze verdeelregel wordt verstaan onder: 

a) Speeltuinwerk 
Het gelegenheid geven tot spelen aan kinderen op een door middel van een hekwerk 
afgesloten of door dicht groen omgeven ruimte in de open lucht, die bestemd en 
ingericht is voor het spelen met elkaar, met de aanwezige materialen. 

b) Kindervakantiewerk 
Werk, dat op basis van een programma en uitsluitend met behulp van vrijwill igers 
gedurende minimaal 5 en maximaal 10 dagen in de zomervakantie van de scholen 
activiteiten organiseert voor de Haarlemmermeerse jeugd in de basisschoolleeftijd . 

c) Deelnemers 
Een bijdrage betalende en aan activiteiten deelnemende persoon. 

d) Kosten voor huisvesting: 
- de huursom van gebouwen en de kosten van opstal, erfpacht of andere wijze van 
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2.18 Sociaal-culturele activiteiten voor ouderen 
Programma, productcluster, relevante beleidsnota's 
Programma: 4 Zorg en Welzijn 

Doelstelling 
Het bieden van een zinvolle dagbesteding aan, en het tegengaan/verm inderen van 
eenzaamheid en sociale uitsluiting, van seniorendoor door het aanbieden van 
sociaal-culturele activiteiten door vrijwilligersorganisaties (Senioren: personen van 55 
jaar en ouder). 

Activiteiten 
Activiteit gericht op ontwikkeling, ontplooiing, ontmoeting, ontspanning, 
informatie of advies. 

Een activiteit d ient door minimaal 15 senioren, personen van 55 jaar of ouder, 
bezocht te worden , van wie minimaal 50% inwoners van de Haarlemmermeer. 

Subsidievorm 
Genormeerde subsidie (art 23-29 Asv 2011) 

Berekening subsidiebedrag 
1. Een bedrag van € 50,00 per soort activiteit (niet zijnde vergaderen) die door de 
instelling wordt aangeboden. 
2. Een bedrag van € 14,14 voor elke door de instelling gerealiseerde bijeenkomst. 
3. De subsidie bedraagt maximaal 60% van de exploitatielasten met een maximum 
van € 5.000,00. 

Subsidieplafond 
Voor sociaal-culturele activiteiten voor ouderen: € 26.000,00 in 2012 

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond 
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsid iebedrag naar 
rato van de omvang van de aanvragen verleend (Asv art2, lid 6) 

Huidige uitvoerder(s) 

Organisaties voor senioren 
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2.13 Subsidie voor sociaal-culturele activiteiten van dorps- en wijkraden 
Programma, productcluster, relevante beleidsnota's 
Programma: 4 Zorg en Welzijn 

Doelstelling 
a. Het bevorderen en faciliteren van de actieve inzet in de eigen wijk of kern 
b. Het bevorderen van vrijwillige inzet en vrijwilligerswerk 
c. Het bevorderen van het woon- en leefklimaat in wijken en kernen 
d. Het bevorderen van leefbaarheid en sociale cohesie 
door de inzet van dorp- en wijkraden. 

Activiteiten 
Het organiseren van sociaal-culturele activiteiten waaraan minstens 10 
Haarlemmermeerse bezoekers deelnemen per bijeenkomst, zoals 
ontmoetingsactiviteiten, gespreks-, discussiegroepen, een (film)voorstelling, sporten 
spelactiviteit, muziek-, dans- en toneelbeoefening, excursies, creatieve activiteiten 
of andere vergelijkbare bijeenkomsten of activiteiten. 

Subsidievorm 
Genormeerde subsidie (conform art. 23-29 Asv 2011) 

Berekening subsidiebedrag 
a. Een basisbedrag behorende bij de groottecategorie van het werkgebied 
b. Een vast bedrag voor elke door de dorps- of wijkraad gerealiseerde 
bijeenkomst I activiteit met een maximum van 40 bijeenkomsten per jaar. 
c. De subsidie bedraagt maximaal het saldo van kosten minus 
deelnemersbijdragen, zoals blijkt uit de activiteitenbegroting. 

Voor het jaar 2012 zijn de basisbedragen: 
Categorie A: € 572,00 (tot 1000 inwoners) 
Categorie B: € 857,00 (1000-2500 inwoners) 
Categorie C: € 1.143,00 (2500-7500 inwoners) 
Categorie D: € 1.715,00 (7500-12500 inwoners) 
Categorie E: € 2.288,00 (meer dan 12500 inwoners 

Voor 2012 is het bedrag per activiteit € 28,60 met een maximum van € 1.144,00 

Subsidieplafond 
€ 42.650,--

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond 
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar 
rato van de omvang van de aanvragen verleend (Asv art 2, lid 6). 

Nadere eisen: 
o In het werkplan het werkgebied wordt gedefinieerd waarop de dorps- of 
wijkraad zich richt (aantal inwoners en geografische afbakening). 
o Het werkplan bevat minimaal 5 verschillende sociaal culturele activiteiten. 

o Per werkgebied wordt aan één organisatie subsidie verleend. 
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2.12 Beheer Dorpshuizen en Sociaal culturele accommodaties 
Programma, productcluster, relevante beleidsnota's 
Programma: 4 Zorg en Welzijn 

Doelstelling 
Het in stand houden of het bevorderen van de sociale leefbaarheid in wijken en 
kernen. 

Activiteiten 
De activiteiten die worden uitgevoerd om de sociale leefbaarheid te bevorderen zijn: 

Het openstellen van het dorpshuis en het verhuren van ruimten voor sociaal-culturele 
activiteiten. 
Het bevorderen van het plaats vinden van sociaal-culturele activitei ten in de 
accommodatie. 

Subsidievorm 
Genormeerde subsidie (art 23-29 Asv 2011) 

Berekening subsidiebedrag 
Gerelateerd aan de activiteiten die bijdragen aan de doelstelling wordt op basis van 
de begroting het subsidiebedrag bepaald. Het berekende bedrag mag het eerder 
voor dezelfde activiteiten berekende bedrag of het indicatieve subsidieplafond niet 
overschrijden (exclusief mogelijke indexeringen); 

Subsidieplafond 
Het subsidieplafond bedraagt: € 350.800,00 

Regels voor dreigende overschrijding subsidieplafond 
Bij dreigende overschrijding van het subsidieplafond wordt een subsidiebedrag naar 
rato van de omvang van de aanvragen verleend (Asv art 2, lid 6). 

Nadere eis: 
de activiteiten die worden uitgevoerd door de vrijwilligers in het dorpshuis moeten 
passen binnen het beleid voor sociaal-culturele accomodaties beheerd door 
vrijwilligersorganisaties van de gemeente Haarlemmermeer. 

De kwaliteitseisen zijn: 
1. Voldoen aan wet- en regelgeving die van toepassing is op/te maken heeft 

met de openstelling van het dorpshuis. 
2. Registratie van de dagen en uren van openstelling wordt bijgehouden. 

Voor de inhoudelijke verantwoording wordt bij de vaststelling verwacht: 
Een verslag van de activiteiten waarin een overzicht wordt gegeven van de 
verhuur van ruimten, een overzicht van de openstelling van het dorpshuis en er 
wordt beschreven welke sociaal-culturele activiteiten zijn uitgevoerd in het dorpshuis 
en in welke mate ze bij hebben gedragen aan de bedoelde doelstellingen. 

Definitie sociaal-culturele activiteit: een activiteit georganiseerd door vrijwilligers, 
eventueel ondersteund door professionele krachten die bijdraagt aan de sociale 
leefbaarheid. 

Bijzonderheden: 
o Deze regel ing geldt niet voor de dorpshuizen in Hoofddorp en Nieuw Vennep, 
o Deze regel wordt in 2012 herzien in verband met de oprichting van een 
exploitatiestichting sociaal culturele accommodaties 

Huidige aanvrager 
Verschillende verenigingen en stichtingen die dorpshuizen beheren in de gemeente 
Haarlemmermeer. 


