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CONCEPT 

notitie uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen. 

 

Samenvatting 

In deze notitie worden 6 scenario’s beschreven om te komen tot een uniforme subsidieregeling 

voor sociaal-culturele voorzieningen. Deze scenario’s zullen eerst opiniërend worden besproken 

in de informatieve raadsvergadering samenleving op 23 april a.s. Waarna een definitief voorstel 

voor besluitvorming op 7 juli 2015 aan de raad zal worden voorgelegd. 

 

De scenario’s die in deze notitie worden besproken zijn de volgende: 

Scenario 1 

Voor de instandhouding van een ontmoetingsfunctie een basisbedrag van € 10,- per inwoner per 

kern te subsidiëren.  

Scenario 2: 

Voor de instandhouding van een ontmoetingsfunctie een basisbedrag van € 10,- per inwoner per 

kern te subsidiëren. Met dien verstande dat hieruit ook de subsidies voor de creatieve centra 

bekostigd moeten worden. 

Scenario 3: 

Maatwerk. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de instelling die een buurthuis of 

ouderensociëteit beheert en exploiteert een plan indienen waarin aannemelijk wordt gemaakt 

dat het aanbod van activiteiten gericht is op het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en 

eigen kracht, het versterken van sociale cohesie en leefbaarheid en het voorkomen van 

achterstanden.  

Scenario 4 

De subsidie wordt gebaseerd op de grootte van de kern.  

Scenario 5: 

De huur en de huursubsidie worden uitgezuiverd om een reëler beeld van de kosten en 

subsidies te krijgen. Dit betekent dat de instellingen geen huur meer hoeven te betalen voor het 

gebruik van de gemeentelijke accommodaties en dat anderzijds de accommodatiesubsidies 

worden afgeschaft.  

Scenario 6: 

De subsidie voor de buurthuizen van ContourdeTwern wordt in 2016 nog met 7% gekort.  
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Inleiding 

De gemeente kent een divers aanbod van sociaal-culturele voorzieningen in de vorm van 

buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten. Het betreft het Dorpshuis Herpt, ’t Rad, Het 

Patronaat, De Stulp, De Schakel, De Korf, De Haarstek, De Mand,  Dorpshuis Heesbeen, 

Hunenhof, Den Elshof, Ouderensteunpunt Oudheusden, Ouderensociëteit Heusden Vesting en 

De Crocus Doeveren. Deze accommodaties worden momenteel op verschillende wijze 

gesubsidieerd.  

 

In het door de raad vastgestelde Beleidskader kern-, wijk- en buurtgericht werken staat dat in 

elke kern een ontmoetingsmogelijkheid aanwezig moet zijn. Dit hoeft niet perse een 

gemeentelijke accommodatie te zijn, maar dit kan ook het plaatselijke café, de school of het 

parochiehuis zijn. Het verdient aanbeveling een dusdanige evenwichtige subsidiemethodiek te 

ontwikkelen dat  elke kern wordt gefaciliteerd in een ontmoetingsfunctie.  

 

Op 23 september 2014 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over een pakket aan 

bezuinigingsmaatregelen op subsidies in 2015, 2016 en 2017. Een van de maatregelen betrof 

het ontwikkelen van een uniforme subsidieregeling voor de buurthuizen en ouderensociëteiten in 

2015. De bezuiniging die met deze maatregel gerealiseerd moet worden is als PM-post 

geraamd.   

 

Aanvankelijk werd voorgesteld om € 5,- per inwoner per kern te subsidiëren voor het in stand 

houden van de ontmoetingsfunctie. Op 23 september jl. heeft de gemeenteraad hierover een 

amendement aangenomen waarin is bepaald dat het vooruitlopende op de raadsdiscussie in 

2015 nu nog te vroeg is om daarover nu al vergaande besluiten te nemen en daarom is besloten 

om het bedrag van € 5,- per inwoner per kern voor de uniforme subsidieregeling voor 

buurthuizen en ouderensociëteiten uit het besluit te schrappen. 

 

De raad heeft gevraagd om verschillende scenario’s voor een uniforme regeling uit te werken en 

samen met de raad breder te bekijken en eventueel andere oplossingsrichtingen met de raad te 

bespreken.  

 

Huidige situatie 

De gemeente kent een divers aanbod van buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten. 

Deze accommodaties worden op verschillende wijze gesubsidieerd. 

- Dorpshuis Herpt, ’t Rad Elshout en Het Patronaat in Nieuwkuijk worden op vrijwillige basis 

geëxploiteerd en ontvangen een waarderingssubsidie.  

- ’t Rad, Hunenhof en Den Elshof ontvangen een accommodatiesubsidie. 

- De Stulp in Drunen, De Schakel in Oudheusden, De Korf in Vlijmen, De Haarstek in 

Haarsteeg en De Mand in Vlijmen worden professioneel geëxploiteerd door 

ContourdeTwern (CdT). De subsidie hiervoor is in 2015 circa € 596.000 en maakt onderdeel 

uit van de budgetsubsidie van ContourdeTwern. Een gedeelte van deze subsidie betreft 

subsidie in de huurkosten van genoemde buurthuizen. 

- Dorpshuis Heesbeen, Ouderensteunpunt Oudheusden, Ouderensociëteit Heusden Vesting 

en De Crocus Doeveren ontvangen geen subsidie. 
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Situatieoverzicht buurthuizen en ouderensociëteiten.   
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In onderstaand overzicht zijn de eigendomssituaties, oppervlakte, WOZ-waarden, subsidies en 

huren opgenomen.   
 

Sociaal culturele 

voorzieningen 

Eigendom Opper 

vlakte 

WOZ-

waarde 

subsidie 

2014 

Subsidie 

2015 

Huur 2015 

Buurthuizen       

’t Rad Elshout  gemeente 478 315.000 € 12.789 € 12.150 € 15.082 

Patronaat Nieuwkuijk Parochie 745 307.000 € 1.434 € 1.291 0 

Dorpshuis Herpt Stichting 

Dorpshuis 

Herpt 

217 111.000 € 1.434 € 1.291 0 

De Stulp Drunen  

De Schakel Oudheusden 

De Haarstek Haarsteeg 

De Korf Vlijmen 

De Mand Vlijmen 

Gemeente 

Gemeente 

Gemeente 

De Biezen 

Woonveste 

660 

383 

523 

737 

1156 

519.000 

278.000 

572.000 

467.000 

1.992.000 

 

 

€ 615.000* 

 

 

€ 596.000 

(2014 

minus 3%) 

€ 69.500 

€ 14.000 

€ 28.700 

€ 33.000 

€ 116.000 

Dorpshuis Heesbeen Stichting 

Dorpshuis 

Heesbeen 

221 270.000 0 0 0 

Ouderensociëteiten       

D’n Elshof, Elshout Woonveste 307 262.000 € 11.509 € 10.358 € 13.165 

Hunenhof Drunen gemeente 647 515.000 € 48.009 € 43.208 € 53.144 

Ouderensteunpunt ** 

Oudheusden 

gemeente 181 11.000 0 0 0 

Ouderensociëteit ** 

Heusden Vesting 

Schakelring 175 128.000 0 0 0 

Overige       

Dorpsvereniging 

Hedikhuizen 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. € 1.434 € 1.291 0 

De Crocus Doeveren Kerkvoogdij 170 79.000 0 0 0 

 

ContourdeTwern 

* Het subsidiebedrag ad € 615.000,- voor de buurthuizen die in beheer zijn bij ContourdeTwern 

is als volgt opgebouwd:  

- Huisvestingskosten (zie zienswijze Contourdetwern d.d. 12 aug. 2014) € 446.675 

- Personele kosten buurt- en wijkcentra (subs.aanvraag+ begroting 2014) € 366.199 

€ 812.874 

- Inkomsten uit verhuur + buffet (zienswijze 12 aug. 2014)   € 198.500 – 

€ 614.374 

 

Van de subsidie aan ContourdeTwern moet € 261.200 huur betaald worden, waarvan € 228.200 

terug vloeit in de gemeentekas, zijnde de huur voor de buurthuizen die gemeenlijk eigendom 
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zijn. Terwijl voor de huur van buurthuis de Korf € 33.000 wordt betaald aan de particuliere 

eigenaar van De Korf.  

 

** Vereniging Senoiren Heusden ontvangt wel een subsidie op van het aantal leden.  

 

Toekomstig beleid 

Buurthuizen en ouderensociëteiten zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de kernen. Het belang 

van deze accommodaties neemt nog eens toe vanwege de transities, waarin een groter beroep 

wordt gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van onze inwoners.   

 

Het zijn onderkomens voor maatschappelijk relevante en door ons beoogde activiteiten, zoals 

bewonersinitiatieven, educatieve en recreatieve activiteiten, ontmoeting e.d. ter bevordering van 

de leefbaarheid en de toename van participatie. De accommodaties zijn voor alle inwoners van 

Heusden toegankelijk. 

 

Met de subsidie beogen wij de ontmoeting tussen mensen te faciliteren, activiteiten voor 

ontmoeting te stimuleren en een effectiever en efficiënter gebruik en beheer van accommodaties 

te realiseren. Wij streven naar sterke en goed lopende organisaties. Kenmerken hiervoor zijn 

een goede bezetting met tevreden gebruikers, zelfredzaamheid in financiële zin en bestuurlijke 

continuïteit.  

 

Het uitgangspunt is in elke kern 1 voorziening voor ontmoeting. In sommige kernen zijn 

meerdere voorzieningen voor ontmoeting, zoals in Elshout en Oudheusden. Wij streven naar 1 

sterke voorziening voor ontmoeting per kern. In het kader van het accommodatiebeleid willen wij 

zo weinig mogelijk accommodaties in eigendom hebben. De focus ligt op integratie van functies 

en niet op de uitbreiding van accommodaties. Ook ligt de focus op samenwerking en 

medegebruik van accommodaties. 

 

Voor de buurthuizen De Stulp, De Mand en De Schakel zijn wij van mening dat professioneel 

beheer wenselijk blijft vanwege de rol van deze buurthuizen in de betreffende wijken en ook 

vanwege de complexiteit van de accommodaties. Dit geldt met name voor De Mand, dat 

onderdeel is van MFA Caleidoscoop. Voor deze buurthuizen is dan ook een aanvullende 

subsidie beschikbaar voor beheer. Voor De Haarstek en De Korf willen we met ContourdeTwern 

en gebruikers van deze buurthuizen in gesprek over vrijwilligersbeheer.    

 

Onderstaand hebben wij enkele scenario’s uitgewerkt om te komen tot een uniforme 

subsidieregeling voor buurthuizen en ouderensociëteiten.  
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Scenario 1 

Voor de instandhouding van een ontmoetingsfunctie een basisbedrag van € 10,- per inwoner per 

kern te subsidiëren.  

Kern Subsidie 

2015 

Bedrag per 

inwoner 

Aantal inwoners Totale subsidie 

Drunen 

- Stulp* 

- Hunenhof 

 

 

€ 43.208 

€ 10 18.328 € 183.280 

Vlijmen 

- Mand* 

- Korf* 

 € 10 13.698 € 136.980 

Haarsteeg 

- Haarstek* 

 € 10 2.107 € 21.070 

Oudheusden 

- Schakel* 

- Ouderensteunpunt 

 

 

€ 666 

€ 10 2.842 € 28.420 

Elshout 

- Rad 

- Elshof 

 

€ 12.150 

€ 10.358 

€ 10 1.586 € 15.860 

Nieuwkuijk 

- Patronaat 

 

€ 1.291 

€ 10 2.132 € 21.320 

Heusden-Vesting 

- ouderensocieteit 

 

€ 665 

€ 10 1.332 € 13.320 

Herpt 

- dorpshuis 

 

€ 1.291 

€ 10 721 € 7.210 

Hedikhuizen 

- dorpsvereniging 

 

€ 1.291 

€ 10 272 € 2.720 

Heesbeen 

- dorpshuis 

 

€ 0 

€ 10 181 € 1.810 

Doeveren 

- Crocus 

 

€ 0 

€ 10 81 € 810 

*Subsidie 

ContourdeTwern 

€ 596.000    

Totaal € 666.920  43.280  € 432.800 

 

In dit scenario is voor ContourdeTwern een basissubsidie van ongeveer € 326.000 beschikbaar. 

Aanvullend hierop is voor het professioneel beheer van de buurthuizen nog een extra bedrag 

beschikbaar voor ContourdeTwern van € 130.000.  

 

Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

- Dit scenario leidt tot een bezuiniging van € 666.920 - € 432.800 - € 130.000 = € 104.120. 

- Voor de kernen Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Oudheusden waar de buurthuizen worden 

geëxploiteerd door ContourdeTwern, is substantieel minder subsidie beschikbaar dan in de 
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huidige situatie. € 326.000 + € 120.000 = € 446.000 tegenover € 596.000 in de huidige 

situatie. Dit betekent een korting van ongeveer € 150.000.   

- Voor de kern Elshout is € 15.860 beschikbaar tegenover € 22.508 in de huidige situatie 

- Voor de kern Nieuwkuijk is in de nieuwe situatie substantieel meer subsidie beschikbaar. € 

21.320  tegenover € 1.291 in de huidige situatie 

- Voor Heesbeen en Doeveren komt een subsidie beschikbaar terwijl in de huidige situatie 

geen subsidie wordt ontvangen. 

- Voor de kernen Herpt, Heusden-vesting en Hedikhuizen komt meer subsidie beschikbaar 

dan in de huidige situatie. 

 

Scenario 2  

Naast buurthuizen, dorpshuizen en ouderensociëteiten kent de gemeente ook nog een drietal 

creatieve centra, het Stuurhuis Nieuwkuijk, De Ark Haarsteeg en Creatief Centrum Heusden. De 

activiteiten van deze creatieve centra zijn vergelijkbaar met activiteiten die ook in buurthuizen en 

ouderensociëteiten plaats vinden. Het gaat veelal om culturele en creatieve activiteiten. Het is 

daarom redelijk om een scenario voor te leggen waarin de creatieve centra worden betrokken bij 

een uniforme subsidieregeling voor sociaal-culturele voorzieningen.  

 

Het Stuurhuis, De Ark en Creatief Centrum Heusden ontvangen een normsubsidie op basis van 

het aantal activiteiten. In onderstaand overzicht zijn de eigendomssituaties, oppervlakte, WOZ-

waarden, subsidies en huren van de creatieve centra opgenomen.   

 

Creatieve centra Eigendom Opper 

vlakte 

WOZ-

waarde 

subsidie 

2014 

Subsidie 

2015 

Huur 2015 

Stuurhuis Nieuwkuijk gemeente 474 340.000 € 18.584 € 16.726 € 16.605 

De Ark Haarsteeg gemeente 375 146.000 € 11.616 € 10.454 € 7.007 

Creatief Centrum 

Heusden 

gemeente 630 414.000 € 11.616 € 10.454 € 10.065 

 

In dit scenario wordt voorgesteld om voor de instandhouding van een ontmoetingsfunctie 

opnieuw een basisbedrag van € 10,- per inwoner per kern te subsidiëren. Met dien verstande dat 

hieruit ook de subsidies voor de creatieve centra bekostigd moeten worden.  

 

Kern Subsidie 

2015 

Bedrag per 

inwoner 

Aantal inwoners Totale subsidie 

Drunen 

- Stulp* 

- Hunenhof 

 

 

€ 43.208 

€ 10 18.328 € 183.280 

Vlijmen 

- Mand* 

- Korf* 

 € 10 13.698 € 136.980 

Haarsteeg 

- Haarstek* 

 

 

€ 10 2.107 € 21.070 



 

8 

 

- De Ark € 10.454 

Oudheusden 

- Schakel* 

- Ouderensteunpunt 

 

 

€ 666 

€ 10 2.842 € 28.420 

Elshout 

- Rad 

- Elshof 

 

€ 12.150 

€ 10.358 

€ 10 1.586 € 15.860 

Nieuwkuijk 

- Patronaat 

- Stuurhuis 

 

€ 1.291 

€ 16.726 

€ 10 2.132 € 21.320 

Heusden-Vesting 

- Ouderensociëteit 

- Creatief Centrum 

 

€ 665 

€ 10.454 

€ 10 1.332 € 13.320 

Herpt 

- dorpshuis 

 

€ 1.291 

€ 10 721 € 7.210 

Hedikhuizen 

- dorpsvereniging 

 

€ 1.291 

€ 10 272 € 2.720 

Heesbeen 

- dorpshuis 

 

€ 0 

€ 10 181 € 1.810 

Doeveren 

- Crocus 

 

€ 0 

€ 10 81 € 810 

*Subsidie 

ContourdeTwern 

€ 596.000    

Totaal € 704.554  43.280  € 432.800 

 

In dit scenario is voor ContourdeTwern een basissubsidie van ongeveer € 315.000 beschikbaar. 

Aanvullend hierop is voor het professioneel beheer van de buurthuizen nog een extra bedrag 

beschikbaar voor ContourdeTwern van € 130.000.  

 

Op basis hiervan kunnen de volgende conclusies worden getrokken:  

- Dit scenario leidt tot een bezuiniging van € 704.554 - € 432.800 - € 130.000 = € 141.754.   

- Voor de kernen Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Oudheusden waar de buurthuizen worden 

geëxploiteerd door ContourdeTwern, is substantieel minder subsidie beschikbaar dan in de 

huidige situatie. € 315.000 + € 130.000 = € 445.000 tegenover € 596.000 in de huidige 

situatie. Dit betekent een korting van ongeveer € 150.000.   

- Voor de kern Nieuwkuijk is voldoende subsidie beschikbaar om zowel het Stuurhuis als het 

Patronaat te blijven subsidiëren.  

- Voor Heusden-Vesting is voldoende subsidie beschikbaar om Creatief Centrum Heusden te 

subsidiëren.  

- Voor de kern Elshout is € 15.860 beschikbaar tegenover € 22.508 in de huidige situatie 

- Voor Heesbeen en Doeveren komt een subsidie beschikbaar terwijl in de huidige situatie 

geen subsidie wordt ontvangen. 
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- Voor de kernen Herpt, en Hedikhuizen komt meer subsidie beschikbaar dan in de huidige 

situatie. 

 

Scenario 3 

Maatwerk  

Wij hanteren een budget c.q subsidieplafond van bijvoorbeeld maximaal € 500.000. Dit resulteert 

in een bezuiniging van € 666.920 - € 500.000 = € 166.920. Vervolgens kan het college besluiten 

tot het subsidieplafond van € 500.000 om subsidies te verlenen.   

Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de instelling die een buurthuis of 

ouderensociëteit beheert en exploiteert een plan indienen waarin aannemelijk wordt gemaakt 

dat het aanbod van activiteiten gericht is op het bevorderen van participatie, zelfredzaamheid en 

eigen kracht, het versterken van sociale cohesie en leefbaarheid en het voorkomen van 

achterstanden.  

De aanvrager maakt aannemelijk dat de in de accommodatie aangeboden activiteiten gericht 

zijn op diverse in de gemeente Heusden wonende groeperingen. De aanvrager maakt 

aannemelijk dat het activiteitenaanbod aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners uit de 

gemeente Heusden. Alle instellingen en organisaties uit de gemeente Heusden dienen in 

beginsel gebruik te kunnen maken van een buurthuis of ouderensociëteit. 

Het college toetst vervolgens de plannen aan: 

- passen de activiteiten binnen de gemeentelijke beleidsdoelen 

- is het gros van de activiteiten bestemd voor en komt het tot stand door de inwoners van de 

kern. 

- Is er organisatorische continuïteit aanwezig 

- Is er een meerjarig sluitende exploitatie 

- Is er in de omgeving alternatieve ruimte voor activiteiten aanwezig. 

 

Scenario 4 

De subsidie wordt gebaseerd op de grootte van de kern.  

Kernen tot 1000 inwoners ontvangen een subsidie van € 1.300,- 

Kernen van 1000 tot 10.000 inwoners ontvangen een subsidie van € 20.000 

Kernen met meer dan 10.000 inwoners ontvangen een subsidie van € 150.000 

 

Ook in dit scenario wordt rekening gehouden met de creatieve centra Het Stuurhuis Nieuwkuijk, 

De Ark Haarsteeg en Creatief Centrum Heusden.  

Kern Subsidie 

2015 

Aantal 

inwoners 

Subsidie per 

kern 

Voorstel 

subsidie 

Drunen 

- Stulp* 

- Hunenhof 

 

 

€ 43.208 

18.328 € 150.000 € 150.000 

Vlijmen 

- Mand* 

- Korf* 

 13.698 € 150.000 € 150.000 

Haarsteeg  2.107 € 20.000 € 20.000 
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- Haarstek* 

- De Ark 

 

€ 10.454 

Oudheusden 

- Schakel* 

- Ouderensteunpunt 

 

 

€ 666 

2.842 € 20.000 € 20.000 

Elshout 

- Rad 

- Elshof 

 

€ 12.150 

€ 10.358 

1.586 € 20.000 € 20.000 

Nieuwkuijk 

- Patronaat 

- Stuurhuis 

 

€ 1.291 

€ 16.726 

2.132 € 20.000 € 20.000 

Heusden-Vesting 

- Ouderensociëteit 

- Creatief Centrum 

 

€ 665 

€ 10.454 

1.332 € 20.000 € 20.000 

Herpt 

- dorpshuis 

 

€ 1.291 

721 € 1.300 € 1.300 

Hedikhuizen 

- dorpsvereniging 

 

€ 1.291 

272 € 1.300 € 1.300 

Heesbeen 

- dorpshuis 

 

€ 0 

181 € 1.300 € 1.300 

Doeveren 

- Crocus 

 

€ 0 

81 € 1.300 € 1.300 

*Subsidie 

ContourdeTwern 

€ 596.000    

Totaal € 704.554 43.280   € 405.200 

 

In dit scenario is voor ContourdeTwern een basissubsidie van ongeveer € 290.000 beschikbaar. 

Aanvullend hierop is voor het professioneel beheer van de buurthuizen nog een extra bedrag 

beschikbaar voor ContourdeTwern van € 130.000.  

 

Conclusies: 

- Dit scenario leidt tot een besparing van € 704.554 - € 405.200 - € 130.000  = € 169.354. 

- Voor de kernen Drunen, Vlijmen, Haarsteeg en Oudheusden waar de buurthuizen worden 

geëxploiteerd door ContourdeTwern, is substantieel minder subsidie beschikbaar dan in de 

huidige situatie. € 290.000 + € 130.000 = € 420.000 tegenover € 596.000 in de huidige 

situatie. Dit betekent een korting van € 176.000.   

- Voor de kern Nieuwkuijk is voldoende subsidie beschikbaar om zowel het Stuurhuis als het 

Patronaat te blijven subsidiëren.  

- Voor Heusden-Vesting is meer dan voldoende subsidie beschikbaar om Creatief Centrum 

Heusden te subsidiëren.  

- De subsidie voor de kernen Elshout, Herpt en Hedikhuizen blijft nagenoeg gelijk. 

- Heesbeen en Doeveren kunnen aanspraak maken op een normsubsidie van € 1.300.   
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Scenario 5 

Het probleem van ongelijkheid in de subsidiering van de buurthuizen en ouderensociëteiten 

wordt mede veroorzaakt door de grote verschillen in huurtarieven die in rekening worden 

gebracht. Ook is in deze systematiek sprake van het rondpompen van geld. In de gevallen dat 

de accommodaties eigendom zijn van de gemeente, wordt de huur betaald aan de gemeente. 

De huur wordt via subsidie vervolgens weer (geheel of gedeeltelijk) gecompenseerd. 

In dit scenario wordt de huur en de huursubsidie uitgezuiverd om een reëler beeld van de kosten 

en subsidies te krijgen. Dit betekent dat de instellingen geen huur meer hoeven te betalen voor 

het gebruik van de gemeentelijke accommodaties en dat anderzijds de accommodatiesubsidies 

worden afgeschaft.  

   

Nota ‘Accommodatiebeheer en tarieven 2000-2003’ 

In 1999 heeft de gemeenteraad op basis van de nota ‘Accommodatiebeheer en tarieven 2000-

2003’ marktconforme huurtarieven vastgesteld. In deze nota is bepaald dat voor de huurtarieven 

van gemeentelijke welzijnsaccommodaties als uitgangspunt de WOZ-waarde wordt gehanteerd. 

Om de huurwaarde te bepalen is destijds in overleg met de belastingdienst en de taxateur een 

zogenaamde kapitalisatiefactor bepaald aan de hand van ligging, kwaliteit en gebruikswaarde 

van het gebouw. Deze kapitalisatiefactor is destijds op 8 gesteld. Door de WOZ-waarde te delen 

door de kapitalisatiefactor wordt een reële huurprijs verkregen. In de jaren daarna is het 

tarievenbeleid niet meer geactualiseerd en zijn de huurtarieven jaarlijks met een percentage 

geïndexeerd. Inmiddels zijn de WOZ-waarden gewijzigd en zijn in sommige gevallen de 

huurtarieven niet meer logisch te verklaren. Geconcludeerd kan worden dat de huurtarieven 

historisch bepaald zijn. Ze zijn niet gebaseerd op een actueel tarievenbeleid.       

 

Door een scenario te maken waarbij geen huur in rekening wordt gebracht en anderzijds ook 

geen accommodatiesubsidie wordt verleend, ontstaat een zuiverder beeld van de werkelijke 

subsidiebedragen voor de (gemeentelijke) buurthuizen en ouderensociëteiten.  

Kern Huur 2015 Subsidie 

2015 

Voorstel 

subsidie 

(excl. 

Acc.subs) 

Voor- nadeel 

gemeente 

Drunen 

- Stulp* 

- Hunenhof 

 

CdT 

€ 53.144* 

 

CdT 

€ 43.208 

 

CdT 

 € 0 

 

CdT 

€ 43.208 

Vlijmen 

- Mand* 

- Korf* 

CdT CdT CdT CdT 

Haarsteeg 

- Haarstek* 

CdT CdT 

 

CdT CdT 

Oudheusden 

- Schakel* 

- Ouderensteunpunt 

 

CdT 

€ 0 

 

CdT 

€ 666 

 

CdT 

€ 666 

 

CdT 

€ 0 

Elshout     
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- Rad 

- Elshof 

€ 15.082 

€ 13.165 

€ 12.150 

€ 10.358 

€ 1.291 

€ 0 

- €4.223 

€ 10.358  

Nieuwkuijk 

- Patronaat 

 

€ 0 

 

€ 1.291 

 

€ 1.291 

 

€ 0 

Heusden-Vesting 

- Ouderensociëteit 

 

€ 0 

 

€ 665 

 

€ 665 

 

€ 0 

Herpt 

- dorpshuis 

 

€ 0 

 

€ 1.291 

 

€ 1.291 

 

€ 0 

Hedikhuizen 

- dorpsvereniging 

 

n.v.t. 

 

€ 1.291 

 

€ 1.291 

 

€ 0 

Heesbeen 

- dorpshuis 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 0 

Doeveren 

- Crocus 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 0 

**Subsidie 

ContourdeTwern (CdT) 

€ 261.200 € 596.000 € 334.800 € 33.000 

Totaal € 342.591 € 666.920 € 341.295  € 82.343 

Conclusies: 

- Dit scenario leidt tot een besparing van € 82.343 

- Stichting Hunenhof huurt de accommodatie van Stichting De Voorste Venne. Voor de 

gemeente ontstaat weliswaar een voordeel van € 43.208, maar Stichting Hunenhof moet in 

dit scenario nog steeds huur betalen aan Stichting De Voorste Venne. Beide partijen zijn 

betrokken bij de verbouwing van het complex De Voorste Venne. Hierin moet ook 

duidelijkheid komen over de toekomstige subsidiebehoefte van de verschillende 

organisaties. 

- ’t Rad betaalt geen huur ad € 15.082 en ontvangt € 10.859 minder subsidie. Per saldo 

ontstaat voor de gemeente een nadeel van € 4.223. Voor ’t Rad is dit een voordeel.  

- D’n Elshof huurt van Woonveste. De huur blijft derhalve gehandhaafd. Voor de gemeente 

ontstaat een voordeel van € 10.358 omdat geen subsidie meer verleend hoeft te worden. 

Voor D’n Elshof is dit een nadeel. 

- ContourdeTwern betaalt € 228.200 minder huur. De Korf wordt gehuurd van stichting De 

Biezen. De huur ad € 33.000 blijft bestaan. De subsidie wordt verlaagd met € 261.200. Per 

saldo ontstaat een voordeel voor de gemeente van € 33.000. Voor ContourdeTwern is dit 

een nadeel.  

- Voor de overige accommodaties verandert er niets.  

- Vanuit een oogpunt van rechtsongelijkheid en oneerlijke concurrentie ten opzichte van 

andere instellingen verdient dit scenario niet de voorkeur.   

 

Scenario 6 

Alle subsidies voor vrijwilligersorganisaties zijn in 2015 met 10% gekort. Ook de subsidies voor 

de buurthuizen die op vrijwillige basis worden geëxploiteerd zijn met 10% gekort. De subsidie 

voor de buurthuizen die op professionele basis door ContourdeTwern worden geëxploiteerd zijn 

in 2015 met 3% gekort.  
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In dit scenario wordt de subsidie voor de buurthuizen van ContourdeTwern in 2016 nog met 7% 

gekort, zodat een vergelijkbare bezuiniging op de subsidies heeft plaats gevonden. Een korting 

van 7% op de subsidie ad € 596.000 = € 41.720. 

 

Er is in dit scenario geen sprake van een uniforme regeling. De historisch gegroeide verschillen 

blijven bestaan.  

 

 


