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Leefbaar 
Thema 3. Goede basisvoorzieningen 
Doel van het beleid Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties kunst en cultuur (kostenplaats 653204) 
Subsidieplafond 2018 6 46.203,-
Subdoelen » Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties 

« Faciliteren van een aanbod aan kunst en cultuur 

Organisatie Activiteiten Toegekende subsidie 2018 
Museum Vaassen Historie Exposities, lezingen, rondleidingen en voorlichtingen. 6 2.831,-
St. Kunsthuis KEK Kunstexposities, kunstprojecten en landart projecten 6 3.042,-
St. Oranjecommissie Vaassen Koninginnedagactiviteit 6 2.124,-

St. Cultureel Platform Epe Zomeravondconcerten, wintervoorstellingen en cultureel pleinmarkt 6 4.665,-
St. Kulturhus Oene Filmavonden, kindertheater, themavonden en exposities 6 2.374,-
St. De Ring Exposities 6 3.262,-
St. Jazz Comes to Town Concerten 6 2.612,-
Oranjevereniging Oene Koninginnedagactiviteit 6 902,-
Oranjevereniging O.Z.O. Oene Koninginnedagactiviteit 6 1.505,-
Wilhelminavereniging Epe Koninginnedagactiviteit 6 1.880,-
Hervormde Kerk Epe Carillon 6 868,-
Theater Langs de IJssel Theateractiviteiten 6 1.125,-
Museum Oene Exposities 6 1.125,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom subsidie 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt 
verstrekt dan wordt aangevraagd. 

Organisatie Doel Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende subsidie 2019 

Radio 794 Radio 794 verzorgt 
programma's t.b.v. in de 
gemeente levende 
maatschappelijke, culturele, 
godsdienstige en geestelijke 
behoeften. Voldoen aan eisen 
van het Commissariaat v.d. 
Media 

Maken van radio- en tv-programma's op 
het gebied van educatie, informatie en 
recreatie van wat leeft binnen de Eper 
gemeentegrenzen. 

6 17.700,- 6 18.055,-
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Leefbaar 
Thema 3. Goede basisvoorzieningen 
Doel van het beleid Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties Amateurkunst (harmonie en fanfare) (kostenpl. 653202) 
Subsidieplafond 2018 6 27.104,-
Subdoelen « Ondersteunen van vrijwilligersorganisaties 

» Faciliteren van een aanbod aan kunst en cultuur 

Organisatie Activiteiten Toegekende subsidie 2018 
Vaassens Fanfare Concerten en optreden bij evenementen 6 5.619,-
Harmonie Muziekvereniging Prins 
Bernhard 

Concerten en optreden bij evenementen 6 8.624,-

Kon. Muziekver. Harmonie Epe Concerten en optreden bij evenementen 6 5.916,-
Accordeonvereniging KNA Concerten en optreden bij evenementen 6 2.471,-
Muziekver. Vriendschap Oene Concerten en optreden bij evenementen 6 4.394,-

n.b. De totaal toegekende maximale subsidie (optelling kolom 2018) kan lager zijn dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met dat er nooit meer subsidie wordt verstrekt 
dan wordt aangevraagd. 
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Ondersteuning 
Thema Kansen voor de jeugd 
Doel van het beleid Preventie, vroegtijdige signalering en aanpak van belemmeringen en voldoende ruimte voor ontwikkeling en 

ontplooiing van de jeugd (668200 (Vérian), 667804 (Koppel)) jongerenwerk Koppel in 20176 257.659 
Subsidieplafond 2018 C 118.419 (6 85.419,- * 6 33.000,-) (Vérian) * 262.039 (Koppel/SWOE jongerenwerk) + 6 12.204 (Koppel/SWOE stages) 4-

(RSG)6 1.933,- (Epop) 
Subsidieplafond 2019 6 86.871 (Vérian) * 266.494 (Koppel/SWOE jongerenwerk) * 6 12.411 (Koppel/SWOE stages)* C 1.966,- (Epop) 
Subdoelen » Samenhangend en adequaat aanbod van op preventie gerichte ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek 

« Een samenhangende en sluitende lokale infrastructuur voor informatievoorziening, signalering, beoordeling en interventie 
« Zo vroeg mogelijk signaleren, aanpakken en voorkomen van onderwijsachterstanden en schooluitval 

Organisatie Doel Activiteit Toegekende 
subsidie 2018 

Toegekende 
subsidie 2019 

Verian - S M W Schoolmaatschappelijk werk: 
Uitvoeren van een op preventie gerichte 
ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek: 
-Samenhangend en adequaat aanbod van op 
preventie gerichte ondersteuning bij opvoed- en 
opgroeiproblematiek 
-Een samenhangende en sluitende lokale 
infrastructuur voor informatievoorziening, 
signalering, beoordeling en interventie 
-Zo vroeg mogelijk signaleren, aanpakken en 
voorkomen van onderwijsachterstanden en 
schooluitval 
-De school wordt gebruikt als vindplaats voor 
problemen bij opvoeden en opgroeien 

-het school-maat-
schappelijk werk (SMW) 
is gericht op de 
driehoek kind-
ouders- school, waarbij 
het belang van een 
optimale ontwikkeling 
van het kind centraal 
staat; 
-deelname MDT 12 
-Het betreft SMW voor 
het PO en het VO. 
-klanttevredenheid 7-8; 
-6507o van klanten geeft 
aan zich beter te voelen 
na interventie en in het 
vervolg soortgelijke 
problemen op te kunnen 
lossen (zelf of in eigen 
netwerk) 

6 85.419,- 6 86.871 

Vérian - SMW Extra schoolmaatschappelijk werk Zie hierboven * 
voorkomen wachtlijsten 

6 33.000,- -
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Vérian - SMW voorschools Voorschools maatschappelijk werk 
-vroegtijdig signaleren en hulp bieden 

-inzet maatschappelijk 
werker voor min 4 uur 
p.w. 
-voor kinderen vanaf 2,5 
jr. en hun ouders, 
-vroegtijdig signaleren 
en eventueel aanbieden 
hulp en begeleiding 
-in kinderopvang en 
peuterspeelzalen 
-deskundigheids-
bevordering van 
personeel kinderopvang 
en peuterspeelzalen 

6 15.000,- C 15.000,-

Koppel/SWOE Jongerenwerk 
-(Kwetsbare) jongeren ondersteunen bij het 
opgroeien; 
-Talentontwikkeling door middel van een vrijetijds-
aanbod in de wijk: 
-Vroegtijdige aanpak van problemen en overlast 
gevend gedrag; 
-Jongeren betrekken bij de samenleving en de 
samenleving betrekken bij jongeren. 

-jongerencentra in de 
dorpen; 
-bezoeken aan groepen 
jongeren op straat (8-10 
uur per week, 3 
avonden), afstemming 
met straatgroepenteam; 
-faciliteren jongeren-
ontmoetingsavonden, 
jongerenactiviteiten, 
beweegactiviteiten, 
zoveel mogelijk 
georganiseerd door 
jongeren en vrijwilligers, 
ondersteund door 
jongerenwerker. 

C 144.530 C 146.120 

Koppel/SWOE Steunouder 
-Kwetsbare ouders in een vroeg stadium steunen 
en krachtiger maken door het versterken van het 
sociaal netwerk en/of de inzet van vrijwilligers 
-Kennisoverdracht over zelf opvoedproblemen 
oplossen, hoe het gezin te ontlasten of indien nodig 

-Coördinatie van 
steunouder 
-Gezinnen 
ondersteunen (min 15 
per jaar) 

6 17.000,- * 
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een beroep te doen op professionele ondersteuning 
-Voorkomen en verminderen van 
ontwikkelingsproblemen en ernstige en langdurige 
problemen 

-Kennisoverdracht aan 
ouders en steunouders. 

Koppel/SWOE Maatschappelijke stages 
-bewustwording participatie samenleving 
-oriëntatie loopbaan 
-onderzoek burgerschapselementen 
-makelaarsfunctie Koppel (vraag/aanbod) 

-Maatschappelijke 
stages: 
Scholieren maken 
kennis met maatsch. 
inzet İ+- 250 plekken 
p.j.), beheer website, 
beantwoorden 
vragen, eventueel 
individuele begeleiding, 
zoeken naar nieuwe 
stageplekken, 
samenwerking school, 
organiseren van 
voorlichting). 

C 12.108,- C 12.241,-

RSG Noord- Oost Veluwe Rebound voorzieninq 
-Het aanbieden van ondersteuningsactiviteiten in 
de Plusklas voor leerlingen waarmee het tijdelijk 
wat minder gaat 

- Rebound voorziening: 
het bieden van 
expertise op het gebied 
van dyslexie, 
dyscalculie, ambulante 
begeleiding, het 
inzetten van het 
kernteam met als doel 
op integratie 
oplossingen te bieden in 
het kader van passend 
onderwijs 
- +I- 30 leerlingen p.j. 

C 25.425,- f 25.857,-

Epop Ontplooiing voor de jeugd. -Organiseren van 
popfestival voor de 
jeugd; 

C 1.933,- ë 1.966,-
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-Organiseren van Epop 
in de kerk. 

Toelichting Vérian 
In 2015 heeft het college besloten om tot en met 2018 C 33.000,- extra per jaar te investeren in schoolmaatschappelijk werk (2015-07263). 
De raad heeft besloten om voor 2018 en 2019 jaarlijks C 15.000,- extra te begroten, om voorschools maatschappelijk werk te laten uitvoeren. 
Toelichting Koppel/SWOE - Steunouder 
Het project evalueren met de effectencalculator om te bepalen of het ook in 2019 wordt voortgezet. Voor 2018 nog wel middelen beschikbaar stellen, maar 
maximaal 6 17.000,-. Steunouder betalen uit budget jongerenwerk. 


