
 

 

 
 

        
     

Subsidieoverzicht 2021 

Gemeente Vlissingen 

Dit overzicht geeft een beeld van de toegekende subsidies voor het 
jaar 2021 met per organisatie de gemaakte prestatieafspraken. 



 

    

 

     

    
 

          
 

       
  

 
        

  

       

    
    

  
     
   
   

 
        

      
  

       
        

       
      
   

  
       

  
  

           
              

   
         

 

       
        

 
            
          

 
       
      

        
        

 
 

Programma 1: Leefbaarheid 

6007 Openbare Orde en Veiligheid 

Stichting Dierenasiel Walcheren € 42.367 
Prestatie 
Stichting Dierenasiel Walcheren ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteit uit te 
voeren: 
Het opvangen van zieke, zwerf- en afstandsdieren d.m.v. exploitatie van het Dierenasiel 
Walcheren. 
Resultaat 
Uitvoeren van de wettelijke taak. Voor deze subsidie geldt specifiek beleidsregel 9: ”Opvang 
zwerfdieren’’. 

Stichting Welzijn Middelburg buurtbemiddeling € 83.106 
Prestatie 
Stichting Welzijn Middelburg ontvangt de subsidie voor de activiteit buurtbemiddeling. De 
prestatieafspraken die bij de activiteit horen zijn: 

- minimaal 110 conflictmeldingen; 
- waarvan 70% succesvol afgerond na interventie buurtbemiddeling; 
- het netwerk stabiel houden; 
- verdere doorontwikkeling van buurtbemiddeling Walcheren. 

Resultaat 
Het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid van de wijken/ buurten door een 
vroegtijdige aanpak van conflicten tussen buren en buurtgenoten, die anders zouden kunnen 
escaleren. 
De woningbouwcorporaties Zeeuwland en L’escaut dragen 50% van de gevraagde subsidie 
bij. Subsidieregel 7 ‘’Bevorderen Leefbaarheid/ Participatie’’ is van toepassing. 

Stichting ROAT aanpak harde kern jongeren € 163.760 
Ambulant jongerenwerk/ jongerenopbouwwerk 
Betrokkenheid van jongeren bij de samenleving vergroten. Vermindering van spanningen 
tussen groepen in de buurt. Vermindering van het aantal jongeren/kinderen, die de kans 
lopen risicogedrag te gaan vertonen. 
Resultaat/ prestatie 

- Roat zet ambulante jongerenwerk in als basis voor het uitvoeren van activiteiten. 
- Roat rapporteert over de aanpak om te komen tot een effectievere aanpak van het 

jongerenwerk/ jongerenopbouwwerk. 
- Rapporteren van informatie en analyses. 

Jongerenwerk plus 
Extra inzet jongerenwerk t.b.v. kwetsbare groepen. Aanvullende subsidie om het 
jongerenwerk tijdelijk uit te breiden met 72 uur. Specifiek voor de inzet op volgende 
terreinen: 

- Roat zet jongerencoaches in en nabij scholen in voor jongeren met risicovol gedrag; 
- Roat (de jongerenwerkers) hebben een signaalfunctie in de breedte van het sociaal 

domein; 
- Roat zet jongerenopbouwwerk in de buurt; 
- Roat signaleert beginnende problematiek bij 30-plussers, biedt vroegtijdig hulp- en 

ondersteuning en rapporteert over de outcome van de ingezette trajecten; 
- Roat verantwoordt de resultaten van Jongerenwerk Plus apart in het jaarverslag. 
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Buurtpreventieteams 
Veiligheidsbeleving en sociale veiligheid verhogen in de wijken. 
Resultaat/ prestatie 
Roat geeft in nadere afstemming met de gemeentelijke afdelingen vorm aan 
burgerparticipatie - ondersteuning van de inwoners van de wijken bij de vorming van 
buurtpreventieteams en de uitvoering van de werkzaamheden van deze teams. 

6044 Recreatie 

Oranjevereniging 'Oranje Boven' € 1.084 
Prestatie 
Oranjevereniging Oranje Boven krijgt de subsidie voor het organiseren van Koningsdag en 
de daarbij behorende activiteiten voor de inwoners van Ritthem. 
Resultaat 
Dat het evenement plaats heeft gevonden en toegankelijk was. 

Stichting Scheepsbouwgeschiedenis Vlissingen € 5.000 
Prestatie 

- Stichting Scheepsbouwgeschiedenis ontvangt de subsidie om in 2021 activiteiten uit 
te voeren in en om het Scheepswerfmuseum. 

- het leveren van een rapportage waarin verslag wordt gedaan van de georganiseerde 
activiteiten (genoemd in de aanvraag). 

Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 bezoekers (inwoners en toeristen) 
kennis laat maken met ‘het verhaal’ van de Schelde. 

Stichting Vlissings Activiteiten Fonds € 3.199 
Prestatie 
Stichting Vlissings Actviteiten Fonds ontvangt de subsidie voor het organiseren van de Sint 
intocht in de binnenstad van Vlissingen en andere sint gerelateerde activiteiten in 2021. 
Resultaat 
De activiteiten hebben plaatsgevonden en waren toegankelijk. 

Stichting Dorpsraad Ritthem € 133 
Stichting Dorpsraad Ritthem krijgt de subsidie voor het organiseren van activiteiten. 
Prestatie 
Het organiseren van de Kunstroute en dorpswandelingen onder begeleiding van een gids 
door Ritthem. 
Resultaat 
Het versterken van de sociale infrastructuur en het bevorderen van de leefbaarheid in 
Ritthem. 

Wijkvereniging Bossenburgh € 1.047 
Stichting Wijkvereniging Bossenburgh ontvangt de subsidie om in 2021 activiteiten uit te 
voeren in de wijk Bossenburgh en deze toegankelijk te maken voor bewoners (jong en oud) 
en daarmee ontmoeting te stimuleren. 
Prestatie 
Het organiseren van volksfeesten zoals Koningsdag, Carnaval en Sinterklaasfeest voor 
bewoners in de wijk Bossenburgh. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 
de activiteiten worden georganiseerd, zijn laagdrempelig en stimuleren ontmoeting in de wijk. 
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Zeeuwse Ringrijders Vereniging € 756 
Prestatie 
De stichting Ringrijders Vereniging krijgt de subsidie voor het organiseren van 
ringrijdwedstrijden in Vlissingen in 2021. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat er in 2021 ringrijdwedstrijden georganiseerd 
zijn. 

6084 Milieubeleid 

Stichting Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke € 700 
Prestatie 
Stichting Vogel- en Zoogdieropvang de Mikke krijgt de subsidie voor het organiseren van 
educatieve activiteiten bij of door Vogel- en Zoogdieropvang Zeeland voor kinderen uit de 
gemeente Vlissingen. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 
Kinderen uit de gemeente Vlissingen komen in aanmerking of worden geïnformeerd over de 
Vogel- en Zoogdieropvang. 

6029 Kunst en cultuur Festivalfonds 

De Cultuurwerf € 136.182 
Prestatie-eisen 
U organiseert het Bevrijdingsfestival op 5 mei 2021 en festival Onderstroom begin juli 2021. 

Stichting Film by the Sea € 73.329 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor het filmfestival Film by the Sea dat in Vlissingen plaatsvindt in 
september 2021. 

602908 incidentele subsidies Aanjaagfonds Cultuur 
€ 104.760 subsidieplafond waarvan reeds toegekend de volgende meerjarensubsidies: 

Stichting Kunsteducatie Walcheren € 10.000 
Subsidie voor het stimuleren van de makelaarsfunctie kunsteducatie, die vanuit uw instelling 
wordt ontwikkeld. 
Bij de verdere ontwikkeling van de makelaarsfunctie ten behoeve van kunst- en 
cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs en in de zogenaamde “naschool” 
worden steeds meer de cultuuruitingen in de regio betrokken (lokale geschiedenis/erfgoed/ 
themajaar “Slag om de Schelde” beeldende kunst en theater). Ten behoeve van de 
Vlissingse leerlingen vinden wij dit uitermate zinvol en is dit aan te merken als een 
vernieuwende aanpak. Deze methodiek betrekt jongeren direct bij thematieken die in hun 
eigen omgeving aan de orde zijn. Leerlingen uit Vlissingen kunnen op deze wijze op een 
professionele wijze kennismaken met kunst en cultuur, die in hun eigen omgeving wordt 
gemaakt en gepresenteerd. 

Stichting Ons Dorpsleven Ritthem € 7.500 
Een meerjarige incidentele activiteitensubsidie voor een bedrag van € 17.200 voor het 
organiseren van een cultureel programma onder de naam "Ritthem heeft meer" vanuit het 
historische kerkje van Ritthem. Naast activiteiten in theater “de Verwachting” 
wordt het organiseren van een cultureel programma in het historische kerkje van Ritthem 
door ons als vernieuwend binnen de leefgemeenschap Ritthem aangemerkt. 
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Stichting Het Zeeuws Orkest € 1.500 
Subsidie voor vernieuwende activiteiten van het Zeeuws Orkest gericht op het verbreden van 
de belangstelling voor klassieke muziek. 
1. Muziek educatie 
U leert de kinderen kennismaken met emoties die muziek kan oproepen. Heel specifiek biedt 
Het Zeeuws Orkest “Ouder- Kind concerten” aan, voorafgaand aan de repetities en reguliere 
concerten. Ook de instrumentenparade, waarbij kinderen kunnen kennismaken met de 
verschillende instrumenten uit het orkest, valt onder de muziekeducatie. 
Bij de nieuwjaarsconcerten wordt een podium geboden aan jonge veelbelovende 
Zeeuws Talenten. 
2. Verrassende combinaties organiseren tussen klassieke muziek en andere culturele 
uitingen. Bij de nieuwjaarsconcerten wordt gestreefd naar verrassende optredens. 

602909 Incidentele subsidies Investeringsfonds 
Op het moment van publiceren geen subsidieverstrekkingen uit dit fonds. 

6041 Oudheidkunde en museum 

Stichting Maritiem Museum Zeeland / MuZEEum € 231.509 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor de volgende activiteiten: 

- Het beheer van de gemeentelijke historische kerncollectie; 
- Het beheer van de gemeentelijke kerncollectie hedendaagse kunst 

Dit beheer bestaat uit: 
het bewaren, registreren, documenteren, conserveren, restaureren, presenteren, en 
eventueel vervreemden van de collectie volgens de internationaal geldende museale 
normen van de Museumvereniging, ICOM en het Museumregister. 
Deze prestaties dienen te worden geleverd overeenkomstig de tussen de gemeente 
Vlissingen en de Stichting Maritiem museum Zeeland gesloten 
collectiebeheersovereenkomst; 
3) Het inhoudelijk thematisch beheerderschap van het historisch erfgoed te weten: 
a) de Oranjemolen 
b) de Oostbeer 
c) de Kazematten 
Dit beheer is er op gericht de thematische invulling van de genoemde objecten te 
verzorgen. 
De exposities dienen op tijd te worden vernieuwd en te worden aangepast, zodat de 
locaties blijvend aantrekkelijk zijn voor het publiek. 

6049 Lokale omroep 

Stichting Media Walcheren € 26.416 
Prestatie 
Stichting Media Walcheren ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te 
voeren: 

- De exploitatie van WFM; 
- Verdere ontwikkelingen/ samenwerkingen aangaan om het voortbestaan van WFM te 

verduurzamen. 
Resultaat 
Verzorgen van de lokale omroep waarin voldoende aandacht is voor de onderdelen 
informatie, cultuur en educatie. 
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Wij hechten blijvend waarde aan samenwerking tussen uw stichting en Omroep Zeeland. In 
uw jaarverslag rapporteert u over de voortgang en verdere ontwikkelingen. 
U dient uiteraard ook middels uw jaarverslag 2021 te rapporteren over de voortgang en de 
resultaten van Walcheren FM. U dient ons tussentijds te rapporteren over eventuele 
wijzigingen van de samenstelling van de programmaraad. 

Programma 3: Sociale Samenhang 

6027 minderheden / armoedebeleid 

Stichting VluchtelingenWerk Zuid West Nederland € 95.545 
Wij verlenen een jaarsubsidie 2021 van € 95.545 uitgesplitst over de volgende onderdelen: 
a. Basisdienstverlening € 46.960 
b. Maatschappelijke begeleiding statushouders – 41 trajecten € 48.585 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Basisdienstverlening, dat bestaat uit het verzorgen van een spreekuur/ infopunt voor 
alle vluchtelingen binnen gemeente Vlissingen, monitoring verblijf (juridische 
begeleiding, gezinshereniging) en samenwerking, voorlichting en 
belangenbehartiging. 

- Maatschappelijke begeleiding statushouders, dat bestaat uit de uitvoering van de 
huisvestingstaken voor vluchtelingen en welke jaarlijks vastgesteld wordt op basis 
van de taakstelling die de Rijksoverheid de gemeenten oplegt. 

Resultaat 
Het bieden van maatschappelijke begeleiding. 
De volgende taken zijn hieraan verbonden: 

- cliënt leren om zelfstandig gebruik te maken van verschillende instellingen in de 
- gemeente Vlissingen; 
- cliënt vertrouwd maken met regelgevingen en gebruiken in en rond de woning; 
- cliënt ondersteunen in het verkrijgen van materiële rechten; 
- cliënt informeren over het verkrijgen van materiële rechten. 

Verblijfsrechtelijke (juridische) begeleiding: 
- cliënt begeleiden bij verblijfsrechtelijke vragen; 
- houder van een vergunning bepaalde tijd-asiel of vergunning bepaalde tijd- regulier 
- voorbereiden op omzetting, verlenging of intrekking van de verblijfsvergunning; 
- informeren, adviseren en voorlichting geven over verblijfs- en reisdocumenten; 
- voorlichting over en begeleiding bij gezinshereniging. 

Genoemde begeleiding kan worden aangeboden aan de volgende categorieën mensen: 
a. asiel gerelateerde vergunninghouders in verband met de inburgeringsplicht; 
b. ex-alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s). 

Stichting Voedselbank Walcheren € 8.566 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteit uit te voeren: 

- Het kosteloos verstrekken van voedselpakketten aan personen die onvoldoende 
middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien dan wel aan organisaties 
die deze personen ondersteunen. 

De prestatieafspraken die bij de activiteit horen zijn: 
- per kwartaal een rapportage over de aantallen huishoudens/klanten uit de gemeente 

Vlissingen die een voedselpakket ontvangen. Deze rapportages achtereenvolgens 
indienen vóór 15 april 2021, 15 juli 2021,15 oktober 2021 en 15 januari 2022; 
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- de bestemmingsreserve dient te worden verwerkt in uw jaarrekening 2021. Deze 
rekening dient u uiterlijk 1 juni 2022 samen met uw subsidieverantwoording voor het 
jaar 2021 aan ons aan te bieden; 

- in het inhoudelijk verslag dient u ons op de hoogte te houden van de aankomende 
herhuisvesting. Wanneer de herhuisvesting niet zal plaatsvinden, dient u dat aan ons 
te melden; 

- de bestemmingsreserve dient te worden besteed aan herhuisvesting, de verhuizing 
en het nemen van energiebesparende maatregelen binnen de nieuwe locatie. Het is 
u toegestaan om het legaat aan te spreken om de Voedselbank Walcheren draaiende 
te houden, echter op datum van verhuizing dient de voorziening aangevuld te zijn met 
de noodzakelijke financiële middelen; 

- samenwerken met organisaties die inwoners ondersteunen die onvoldoende 
middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien om onder andere de 
bereikbaarheid van voedselpakketten voor inwoners in Vlissingen te kunnen blijven 
waarborgen. 

Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Het verstrekken van ongeveer 146 voedselpakketten aan huishoudens wonende te 
Vlissingen, waardoor gemiddeld ongeveer 329 personen van voeding worden 
voorzien. 

Humanitas afdeling Zeeland (thuisadministratie) € 34.657 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 
Onderdeel Thuisadministratie: 

- Het ondersteunen van 50-75 deelnemers (Walchers breed) bij hun financiële 
administratie. Het doel is dat deze mensen in een periode van één tot anderhalf jaar 
weer zelf regie krijgen over hun financiële administratie. Waar nodig een beperkt deel 
van deze deelnemers langere lopende ondersteuning bieden. 

- Het kortdurend ondersteunen van 50-60 deelnemers ter voorbereiding op 
schuldhulpverlening / schuldsanering. 

- Het in stand houden van een groep van 40-50 vrijwilligers (Walchers breed), door 
middel van werving, deskundigheidsbevordering en begeleiding. 

- Het kwantitatief en kwalitatief op peil houden van het (vrijwillig) coördinatieteam. 
- Kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de ondersteuningstrajecten t.b.v. de 

Walcherse deelnemers. 
- Samenwerken met ketenpartners, zoals Maatschappelijk Werk Walcheren, 

SchuldHulpMaatje, Leger des Heils, Vluchtelingenwerk, Orionis Walcheren, de 
integrale gemeentelijke toegang en Welzijnsorganisaties. 

Onderdeel Integrale Coördinator: 
- Inhoudelijk en organisatorisch uitvoering geven aan wijksteunpunten (inloopcentra), 

gericht op preventie, en gebaseerd op de methodiek van Thuisadministratie te 
werken aan zelfredzaamheid. 

- Samenwerkingsverband van (vrijwilligers)organisaties voor snelle, preventieve hulp 
bestendigen en zo nodig uitbreiden. 

- Specifieke deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers organiseren. 
- Werkwijze en effect van wijksteunpunten met samenwerkingspartners evalueren en 

zo nodig bijstellen. 
- Kwantitatieve en kwalitatieve registratie van de ondersteuningstrajecten t.b.v. de 

Walcherse deelnemers. 
- Participatie in de wijknetwerken indien dit gezien de thematiek van de bijeenkomst 

relevant is. 
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Stichting ROAT risico aanpak € 4.982 
Inzet risicojongeren 
Begeleiding van een groep jongeren / jong volwassenen met (kans op) risicogedrag. Deze 
groep heeft een gemiddelde omvang van 80 personen. Inzet van Keerpuntmethodiek met als 
doel dat de jongeren deel gaan nemen aan reguliere voorzieningen, onderwijs en activiteiten 
en/of zich inzetten als vrijwilliger. 
Resultaat/ prestatie: 

- Roat organiseert activiteiten in buurten en wijken. 
- Minimaal 5 jongeren behalen een startkwalificatie. 
- Roat monitort overlastmeldingen over jongeren in samenwerking met politie en 

gemeente. 

6028 incidentele subsidies Sport 
Subsidieplafond € 36.530 
Op het moment van publiceren geen subsidieverstrekkingen uit dit programma. 

602808 combinatiefuncties sport 

Stichting ROAT € 48.248 
Buurtsport 
Betrokkenheid van jongeren bij de samenleving vergroten. Jongeren stimuleren deel te 
nemen aan (sport) activiteiten. 
Resultaat/ prestatie: 
Roat zet het bestaande beleid voort met als opdracht een (nog)hoger bereik te realiseren ten 
opzichte van 2020. 

Sport- en speluitleen 
Betrokkenheid van jongeren bij de samenleving vergroten. Jongeren stimuleren deel te 
nemen aan (sport) activiteiten. 
Resultaat/ prestatie: 
Roat zet het bestaande beleid voort met als opdracht een (nog)hoger bereik te realiseren ten 
opzichte van 2020. 

602808 weerbaarheidssubsidies aan basisscholen 
subsidies schooljaar 2021-2022 

Archipelscholen € 3.663,50 
Subsidiebedrag onderverdeeld over de volgende scholen: 

- Frans Naerebout € 762 per jaar 
- De Branding € 2.048 per jaar 
- De Ravenstein € 363 per jaar 
- De Omnibus € 490,50 per jaar 

Stichting Onze-Wijs € 10.379,20 
Subsidiebedrag onderverdeeld over de volgende scholen: 

- Ichtusschool/ Het Vlot € 3.870 per jaar 
- De Burcht-Rietheim € 4.000 per jaar 
- Het Kompas € 1.080 per jaar 
- Louise de Coligny € 1.429,20 per jaar 

Sint Jozefschool € 2.710,80 

Vlissingse Schoolvereniging € 1.371,60 
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Onderstaande eisen gesteld aan de weerbaarheidsubsidie is voor elke ontvangende school 
gelijk. 
Prestatie 
Er worden weerbaarheidslessen verzorgd voor leerlingen, met de aanpak en het bereik 
zoals dit in de aanvraag beschreven is en met de volgende voorwaarden: 

- de activiteiten leveren een bijdrage aan het bevorderen van de fysieke en mentale 
weerbaarheid van de leerlingen. 

- hiervoor wordt een interventie ingezet die erkend is als: NJi jeugdinterventie, NJi 
antipestprogramma, Gezonde School Activiteit (thema welbevinden) of Rots & Water. 

Resultaat 
De maatschappelijke doelstelling is het vergroten van de weerbaarheid van kinderen in 
situaties waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag (waaronder pesten) en 
machtsmisbruik. 

60660101 WMO begeleiding Regulier 

WvO-zorg Tuinhuis € 69.496 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 
Het openstellen van ontmoetingsplek het Tuinhuis plus het organiseren van activiteiten aan 
mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en hun mantelzorger(s). Zij 
kunnen rekenen op sociale, emotionele en praktische ondersteuning bij 
geheugenproblematiek en beginnende dementie. 
De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 

- Het openstellen van de ontmoetingsplek het Tuinhuis en het organiseren van 
(dag)activiteiten aan mensen met geheugenproblemen en beginnende dementie en 
hun mantelzorger(s). 

- U dient ons per kwartaal een overzicht te verstrekken van het aantal unieke 
deelnemers bij het Tuinhuis. 

- Wij verzoeken u ons concreet aan te geven met welke organisaties samenwerking is 
gezocht en met welk beoogd doel/resultaat. 

- Het verkennen van de mogelijkheden voor co-financiers zodat afbouw van subsidie 
op termijn haalbaar is. Wij verwachten dat u ons informeert over deze ontwikkeling. 

- Intensiveren van de samenwerking met Manteling, Levenlust en Odensehuis. 
- Meer bekendheid creëren rondom het bestaan van het Tuinhuis in Vlissingen. 

Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Verhogen van het bereik van minimaal 60 unieke bezoekers (mensen met 
beginnende geheugenproblematiek en mantelzorgers), waarvan minimaal 25 mensen 
met dementie. 

- Uitbreiding van de openstelling van het Tuinhuis naar 2-3 openingsdagen per week. 
- Minimaal 6 x lotgenotencontact organiseren. 

606802 Flankerend WMO-beleid 

Buurtcomité Paardoes € 563 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor het organiseren van een open dag / wijkdag in 2021 op locatie 
Manege Paardoes. 
De bedoeling is dat u met de open dag de participatie bevordert van de doelgroep en de wijk 
kennis laat maken met uw organisatie in het kader van de leefbaarheid. 
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Stichting Gilde Walcheren € 1.573 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor de activiteit Samenspraak/Taalmaatjes. 
Het is een taalmaatjesprogramma voor anderstaligen. U werkt nauw samen met Scalda en 
het Taalhuis. De opzet van het Taalhuis is dat er gebruik gemaakt wordt van 
vrijwilligersorganisaties die zich met taal bezighouden. 
Het Gilde is één van de partners van het Taalhuis. De subsidie wordt verstrekt met als doel 
taalstimulering en het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid. 
De gemeente heeft belang bij het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en wil 
anderstaligen laten integreren in de Vlissingse samenleving. 
De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 

- u levert het jaarverslag in bij de verantwoording; 
- u toont aan hoeveel personen hebben deelgenomen aan de activiteiten van 

Samenspraak/Taalmaatjes; 
- U rapporteert over het bereik van taalmaatjes en wat er is gerealiseerd; 
- U meldt op welke wijze er is er samengewerkt in het voorliggend veld in Vlissingen. 

Vereniging Kans Plus afd. Walcheren € 8.013 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor de volgende activiteiten: 

- Belangenbehartiging van mensen met een beperking; 
- Het aanbieden van sportactiviteiten aangepast aan de fysieke en / of verstandelijke 

mogelijkheden van mensen met een beperking; 
- Het organiseren van gesprekken en andere op ontmoeting gerichte activiteiten voor 

hen die de zorg hebben voor de doelgroep, dan wel worden geconfronteerd met 
mensen met een beperking. Daartoe behoren de lotgenotencontacten. 

- De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Aantonen dat de activiteiten hebben plaatsgevonden en hoeveel activiteiten er 

hebben plaatsgevonden. 
- Aantonen hoeveel personen met een beperking hebben deelgenomen aan de 

activiteiten. 

Walchers Platform voor de minima € 590 
Prestatie 
Uw activiteiten zijn gericht op en dragen bij aan de verbetering van de inkomenspositie van 
de minima in Vlissingen. 
De gevraagde subsidie is onderdeel van een Walcherse bijdrage en in verhouding met het 
totaal aan activiteiten die gepland staan voor 2021. 

Stichting Werkgroep Gehandicapten Walcheren € 1.887 
Prestatie-eisen 
Activiteiten rondom de volgende aandachtsvelden beschreven in het activiteitenkalender 
voor 2021: 

- VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap; 
- Toegankelijkheid openbare ruimte; 
- Toegankelijkheid gebouwen zoals musea, scholen, theaters, evenementen, horeca 

en (ver)nieuwbouwprojecten; 
- Sport en recreatie; 
- Verkeer en Vervoer; 
- PR en onderhoud website. 

De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke en sociale verkeer van 

de tot de doelgroep behorende personen; 
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- Het bevorderen van de weerbaarheid en de toerusting van hen die in hun dagelijkse 
leven de zorg hebben voor dan wel worden geconfronteerd met mensen met 
beperkingen; 

- Bevorderen van de participatie van mensen met beperkingen en lotgenoten. 
- Belangenbehartiging van hen die tot de doelgroep behoren. 
- Gesprekken en andere op ontmoeting gerichte activiteiten voor hen die de zorg 

hebben voor dan wel worden geconfronteerd met mensen met beperkingen. Daartoe 
behoren de lotgenotencontacten. 

6070 Sociaal Cultureel Werk 

Stichting ROAT SCW € 295.747 
Transformatie Sociaal Domein / artikel 12 
Vrij toegankelijke voorliggende voorziening 
Resultaat/ prestatie 
Door de inzet van professionals in de voorliggende voorziening Roat wordt geïndiceerde 
zorg voorkomen of uitgesteld. Roat-medewerkers zijn op de hoogte en werken conform de 
lokale kaders voor de gemeente Vlissingen, die zijn beschreven in de Ontwikkelagenda 
Sociaal Domein, de verordening Wmo en Jeugd en de actuele beleidsregels. 
Samenwerking in het sociaal domein 
Integraal werken. 
Resultaat/ prestatie 
Roat werkt samen met organisaties in het sociaal domein zowel met vrijwilligers- als met 
professionele organisaties. 
Opbouwwerk 
Grotere samenhang in de straten en buurten en meer zelfstandigheid bij de bewoners bij het 
oplossen van hun problemen. 
Resultaat/ prestatie 
Roat ondersteunt initiatieven van buurtbewoners bij de ontwikkeling en uitwerking van ideeën 
en plannen, die leiden tot grotere samenhang in de straten en buurten en de zelfstandigheid 
bij de bewoners stimuleert. 

Stichting ROAT In je Buurt € 108.945 
Ondersteuning aan ouderen (75 plussers) waardoor ze langer zelfstandig thuis kunnen 
wonen en minder snel een beroep op individuele maatwerkvoorzieningen doen. 
Resultaat/ prestatie 

- Roat realiseert minimaal 500 huisbezoeken in 2021. 
- Roat levert de financiële stand van zaken m.b.t. de middelen ‘in je buurt’. 
- Roat levert de stand van zaken met in ieder geval de volgende informatie: 

• hoeveel mensen zijn bezocht, 
• in welke straat deze mensen wonen, 
• wat is het resultaat van het bezoek en 
• hoeveel vrijwilligers zijn betrokken in de werkzaamheden. 

Stichting ROAT Coördinatie wijknetwerken € 169.435 
Resultaat/ prestatie 
Voortzetten van de coördinerende taken voor de wijknetwerken in Vlissingen. 

Bewonerswelzijnsvereniging Weyeblick € 6.342 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor de exploitatie van de gemeenschapsruimte en de organisatie van de 
activiteiten van uw vereniging voor de senioren die woonachtig zijn in Weyeblick en in de 
omgeving daarvan. 
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WvO-zorg € 78.800 
Tot de definitieve besluitvorming en inrichting van de buurtteams een feit is, zijn 
onderstaande prestatie-eisen van toepassing. 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Welzijnsactiviteiten voor ouderen te organiseren genoemd in de aanvraag, zoals 
gymnastiek, volksdansen, koersbal, Qi Gong, koffie-ochtenden en handwerken/ 
kaarten maken; 

- Samenwerkingen aangaan met partijen om ouderen cursussen aan te kunnen 
bieden, zoals valpreventie, EHBO/AED, digitalisering, meditatie & mindfulness en 
kunst & cultuur. 

De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Extra aandacht voor het activeren en stimuleren van (kwetsbare) ouderen om deel te 

nemen aan activiteiten; 
- Concreet aangeven met welke organisaties er wordt samengewerkt en met welk 

beoogd resultaat. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Realiseren van een hoger bereik van ouderen aan de welzijnsactiviteiten. 

607007 leefbaarheid 

Stichting Dorpsraad Ritthem € 2.017 
Stichting Dorpsraad Ritthem krijgt de subsidie voor het organiseren van activiteiten. 
Prestatie 
Het organiseren van de Kunstroute en dorpswandelingen onder begeleiding van een gids 
door Ritthem. 
Resultaat 
Het versterken van de sociale infrastructuur en het bevorderen van de leefbaarheid in 
Ritthem. 

Wijkvereniging Bossenburgh € 2.068 
Stichting Wijkvereniging Bossenburgh ontvangt de subsidie om in 2021 activiteiten uit te 
voeren in de wijk Bossenburgh en deze toegankelijk te maken voor bewoners (jong en oud) 
en daarmee ontmoeting te stimuleren. 
Prestatie 
Het organiseren van o.a. Burendag en andere activiteiten gericht op bewoners uit de wijk 
Bossenburgh. 
Resultaat 
De activiteiten zijn laagdrempelig en stimuleren ontmoeting in de wijk 

Stichting Wijkcentrum De Burgerij € 4.700 
Stichting Wijkcentrum De Burgerij ontvangt deze subsidie voor de organisatie van activiteiten 
conform het Wijkplan (januari 2018) en het door Stichting Wijkcentrum de Burgerij 
ingediende beleidsplan, met name de 14 activiteiten genoemd in Bijlage 2 van beleidsplan 
2019-2021. 
Prestatie 
De thema’s en doelstellingen zoals die genoemd zijn in het eerder genoemde beleidsplan 
2019-2021 vormen de basis voor de prestatieafspraken. 
Resultaat 
Het uitvoeren van in het gemeentelijk beleid passende activiteiten, onder andere beschreven 
in beleidsregel 1 ‘’Integratie en Participatie’’, beleidsregel 2 ‘’Ouderenwerk’’, beleidsregel 4 
‘’Mensen met beperkingen – lotgenoten’’. Stichting Wijkcentrum De Burgerij is werkzaam op 
onder meer het gebied van Leefbaarheid. 
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607009 incidentele subsidies Gezond in de Stad 
Subsidieplafond € 39.570 
Op het moment van publiceren geen subsidieverstrekkingen uit dit programma. 

6071 Jeugd 

GGD € 37.268 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- 18 maanden huisbezoek 1st-geborenen; 
- Flexibele inzet goed te benutten, o.a. voor de pre-Spark. Afwijkend van voorgaande 

jaren is om alle flexibel in te zetten activiteiten niet langer exact vooraf te bepalen en 
budgetteren, maar er één algeheel budget aan te koppelen. 

De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Het uitvoeren van de in de aanvraag aangegeven activiteiten inspelend op de 

behoefte van de doelgroep van GGD Zeeland. Het is u toegestaan om binnen de 
onderdelen te schuiven. Indien bijvoorbeeld blijkt dat voor een activiteit minder inzet 
nodig is maar er naar een andere activiteit wel meer vraag is dan gepland, dan mag 
gebruik gemaakt worden van het subsidiegeld. Randvoorwaarde is om binnen het 
totaal bedrag van maximaal € 37.268 te blijven; 

- Een verantwoording over de inzet van de voorgenomen pre-Spark. Zowel kwantitatief 
als kwalitatief; 

- Het uitvoeren van de activiteiten inspelend op de behoefte van de doelgroep van 
GGD Zeeland. 

Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Dat de activiteiten gerichter op basis van behoeften en voortschrijdende inzichten zijn 
ingezet. 

Humanitas afdeling Zeeland Home-start € 51.902 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 voor het uitvoeren van Home-Start, een programma voor 
opvoedingsondersteuning aan gezinnen met opgroeiende kinderen. Dit programma vervult 
de functie licht pedagogische hulp, als preventieve schakel in de keten van opvoeden en 
opgroeien. De opvoedingsondersteuning wordt gerealiseerd door in de methodiek 
geschoolde en ervaringsdeskundige vrijwilligers, ondersteund door professionele 
coördinatoren. Home-Start heeft samenwerkingsrelaties met organisaties in de keten, zoals 
het Maatschappelijk Werk Walcheren, consultatiebureau, kraamcentrum, kinderopvang, 
huisarts, onderwijs, jeugdhulporganisaties, Veilig Thuis, Veilige Start en de toegang jeugd 
(de drie gemeentelijke loketten). 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Opvoedondersteuning aan ruim 23 gezinnen uit de gemeente Vlissingen. 
- Het werven, trainen en begeleiden van 25-35 vrijwilligers (Walchers breed) 

bestaande uit: 
o Gemiddeld 2 basistrainingen; 
o 1 a 2 x per jaar deskundigheidsbevordering in de vorm van een actuele 

Themadag; 
o Individuele begeleiding van de vrijwilliger en de deelnemer tijdens het 

ondersteuningstraject; 
o Intervisiebijeenkomsten. 

- Registratie van de ondersteuningstrajecten. 
- Samenwerken met ketenpartners ook op het gebied van andere problemen die 

kunnen voorkomen in een gezin. 
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- Participeren en actief bijdragen aan de relevante netwerken rond 
opvoedingsondersteuning en jeugdhulp. 

- Presentatie van (de methodiek van) Home-Start. 

Stichting Samenwerkende Scoutinggroepen Vlissingen € 9.594 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Het organiseren van scoutingactiviteiten voor de scoutinggroepen de 
Scheldezwervers (speltakken de Welpen, de Verkenners en de Wildevaart) en de 
Golfbrekers (speltakken de Kabouters, de Verkenners en de Wildevaart). 

De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Naast de wekelijkse activiteiten ook kampen en speciale activiteiten met feestdagen 

organiseren. 
Voorgenomen aanvullende prestatie-eisen: 

- Opgave van het aantal deelnemers per activiteit; 
- Opgave lijst van activiteiten; 
- Eventueel sociale doelen bij speciale activiteiten. 

Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- De jeugd van Vlissingen een goede en veilige plek bieden voor ontplooiing van de 
eigen mogelijkheden door middel van educatieve en recreatieve activiteiten. 

Speeltuinvereniging Lammerenburg € 12.561 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Het exploiteren van de speeltuin om kinderen een veilige speelplek te bieden; 
- Het (mede-) organiseren van extra activiteiten zoals bijvoorbeeld Paaseieren zoeken, 

Sinterklaasfeest, Lampionnenoptocht en de jaarlijkse speeltuindag. 
De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 

- De speeltuin is tijdens het seizoen de gehele week geopend. Uitzondering kan zijn 
dat de speeltuin gesloten is door weersomstandigheden/ incidenteel gebrek aan 
vrijwilligers; 

- Inspanningen verrichten om de genoemde activiteiten doorgang te laten vinden. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Goede beschikbaarheid van de speeltuin voor Vlissingse kinderen; 
- Een gemiddeld bereik van 200 deelnemers per extra activiteit. 

Speeltuinvereniging Oost-Souburg € 12.347 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Het exploiteren van de speeltuin om kinderen een veilige speelplek te bieden; 
- Het (mede-) organiseren van extra activiteiten zoals bijvoorbeeld Koningsdag, 

Halloween en Sinterklaas. 
De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 

- De speeltuin is geopend op dinsdag tot en met zaterdag. Uitzondering kan zijn dat de 
speeltuin gesloten is door weersomstandigheden/ incidenteel gebrek aan vrijwilligers; 

- Inspanningen om de genoemde activiteiten doorgang te laten vinden. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- Goede beschikbaarheid van de speeltuin voor Vlissingse kinderen; 
- Een bereik tussen de 200 en 500 deelnemers per extra activiteit. 
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Scouting vereniging de Watergeuzen € 6.238 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om in 2021 de volgende activiteiten uit te voeren: 

- Het organiseren van scoutingactiviteiten voor de scoutinggroepen Bevers, Welpen, 
Dolfijnen, Zeeverkenners en Wilde Vaart. 

De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 
- Naast de wekelijkse activiteiten ook kampen en speciale activiteiten met feestdagen 

organiseren. 
Voorgenomen aanvullende prestatie-eisen: 

- Opgave van het aantal deelnemers per activiteit; 
- Opgave lijst van activiteiten; 
- Eventueel sociale doelen bij speciale activiteiten; 
- Over het jaar 2021 verwachten wij een rapportage over de stand reserve wachtschip 

en de verwachte inzet van deze middelen. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 de volgende doelen bereikt: 

- De jeugd van Vlissingen een goede en veilige plek bieden voor ontplooiing van de 
eigen mogelijkheden door middel van educatieve en recreatieve activiteiten. 

Stichting Speelstad Vlissingen € 16.371 
Prestatie 
U ontvangt de subsidie om de volgende activiteiten uit te voeren als Speelstad Vlissingen: 

- Hoofdactiviteiten: hutten bouwen, sport en spel, handvaardigheid en schminken 
- Andere activiteiten: waterglijbaan, schilderen, radio maken en luisteren, krant maken, 

en meedoen aan het thema-spel. 
De prestatieafspraken die bij de activiteiten horen zijn: 

- Doelgroep: kinderen, met als enige beperking de leeftijdscategorie, namelijk 6 t/m 12 
jaar. 

- Wanneer: in de periode 9 augustus 2021 t/m 26 augustus 2021 (mogelijk advies 
bouwvakvakantie). 

- Duur: 6 dagen, namelijk van maandag (16-8) t/m zaterdag (21-8) voor de kinderen. 
Resultaat 
Met de verleende subsidie wordt beoogd dat u in 2021 het volgende doel bereikt: 
Dagelijks 295 kinderen de mogelijkheid bieden om, weg van hun normale omgeving, een 
eigen wereld te bouwen, waarbinnen men kan wonen, spelen en doen en laten wat men wil, 
voor zover de fantasie van het kind wil gaan, met als enige beperking dat ze elkaar niet tot 
last mogen zijn. 

Speelplein De Omnibus € 366 
Subsidie voor het beschikbaar stellen van materialen op het Speelplein. 
subsidieregel 3 ‘’Jeugd- en jongerenwerk’’ is van toepassing. 

Stichting ROAT centrum Jeugd en Gezin € 113.065 
Coördinatie (zelf) beheer jeugdhonken 
Betrokkenheid van jongeren bij de samenleving vergroten. Vermindering van spanningen 
tussen groepen in de buurt. Vermindering van het aantal jongeren/kinderen, die de kans 
lopen risicogedrag te gaan vertonen. 
Resultaat/ prestatie 

- Roat geeft invulling aan de coördinatie (zelf) beheer van de beschikbare en 
bestaande jeugdhonken met als doel dat het beheer van de honken zo veel als 
mogelijk door jongeren (met behulp van ouders/verzorgers) kan worden uitgevoerd. 

- Roat zoekt in samenwerking met de gemeente naar mogelijkheden om jeugdhonken 
in het Middengebied, Bossenburgh en Oost-Souburg. 

- Roat levert in het eerste kwartaal van 2021 een plan in bij de gemeente waarmee de 
doorstart van de sleutelwerkplaats wordt gerealiseerd. 
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6075 Kind en peuteropvang / onderwijs 
VVE voorschoolse periode en reguliere peutergroepen 

Stichting Kinderopvang Walcheren € 661.000 en Voorschool Windorgel € 80.288 
Prestatie 
Stichting Kinderopvang voldoet u aan de wettelijke eisen voor al uw VVE-gecertificeerde 
locaties. Als voorwaarde geldt dat een aantoonbaar hoog percentage van de kinderen in de 
voorschool (ten minste 40%-50%) VVE (Voor- en vroegschoolse educatie) geïndiceerd is 
door het consultatie bureau (JGZ/GGD). Er is vaak sprake van multidisciplinaire 
problematieken. De begeleiding van deze kinderen in Voorschool Windorgel vraagt meer dan 
een reguliere groep kinderen, omdat dit een passende aanpak vraagt, vaak op individueel 
niveau. Hierdoor is de keuze voor groepen van 12 in plaats van 16 kinderen per groep 
verdedigbaar. 
Stichting Kinderopvang Walcheren ontvangt de subsidie voor de ouderbijdrage, zoals 
genoemd in beleidsregel ‘Kindgebonden financiering peuteropvang Vlissingen 2020’. 
Resultaat 
Kinderopvang Walcheren kan de prestatie-afspraken aantoonbaar maken. Wij stellen de 
voorwaarde dat u in 2021 na elk kwartaal een overzicht van het aantal peuters dat gebruik 

heeft gemaakt van het 1e en 2e dagdeel en 3
e 

en 4
e 

dagdeel aan ons overlegd. 

Stichting Prokino € 32.077 
Stichting Prokino ontvangt de subsidie voor de ouderbijdrage, zoals genoemd in beleidsregel 
‘Kindgebonden financiering peuteropvang Vlissingen 2020’. 
Prestatie 

- voor de exploitatie van de peutergroepen; 
- voor deskundigheidsbevordering 

U voldoet aan de wettelijke eisen voor al uw VVE-gecertificeerde locaties. 
Resultaat 
Wij stellen de voorwaarde dat u in 2021 na elk kwartaal een overzicht van het aantal peuters 
dat gebruik heeft gemaakt van de opvang aan ons overlegd, met daarin onderscheid in het 

1
e 

en 2
e 

dagdeel en het 3
e 

en 4
e 

dagdeel VVE. 

6077 maatschappelijke zorg 

Indigo/Emergis/verslavingspreventie € 67.133 
Prestatie-eisen 
Tot de definitieve besluitvorming en inrichting van de buurtteams een feit is, zijn de volgende 
prestatie-eisen van toepassing. 
De subsidie wordt toegekend om het van tevoren overeengekomen activiteitenplan uit te 
voeren. De opgenomen activiteiten die Emergis preventie van plan is uit te voeren, liggen in 
lijn met het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente Vlissingen op de speerpunten 
preventie van gebruik van genotmiddelen en preventie van eenzaamheid of depressie. 

U krijgt de subsidie voor de volgende activiteiten: 
1. Preventieve activiteiten in het kader van verslavingszorg, zoals genoemd in het voorstel 
voor inzet, gericht op alcohol- en middelengebruik. Deze activiteiten dragen bij aan: 

- Weerbaarheid, om kunnen gaan met groepsdruk; 
- Het aanleren en versterken van probleemoplossend vermogen en zelfcontrole; 
- Bewustwording; 
- Kennis en vaardigheden over verantwoord gebruik; 
- Ontmoedigingsbeleid; 
- Inzicht in gebruik. 
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2. Preventieve activiteiten in het kader van geestelijke gezondheidszorg, zoals genoemd in 
het voorstel voor inzet, met name gericht op preventie van depressie en eenzaamheid. Deze 
activiteiten dragen bij aan: 

- Bewustwording en bespreekbaar maken van problematiek; 
- Weerbaarheid; 
- Vroegsignalering; 
- Versterken van probleemoplossend vermogen; 
- Kennis en vaardigheden om verergering van problematiek te voorkomen. 

Stichting Zorgstroom - Maatschappelijk Werk Walcheren € 1.193.308. 
Prestatie-eisen 
Tot de definitieve besluitvorming en inrichting van de buurtteams een feit is, zijn de volgende 
prestatie-eisen van toepassing. 
Formulieren- brigade 
MWW coördineert de vrijwilligers van de Formulierenbrigade. Over de Formulierenbrigade 
rapporteert het MWW halfjaarlijks over het aantal cliënten en de aard van de problematiek. 
MWW laat in de halfjaarlijkse rapportage zien hoe de Formulierenbrigade zich op lokaal 
niveau inzet om met vrijwilligersorganisaties en beroepsorganisaties in de keten samen te 
werken. 
Vrij toegankelijke voorliggende voorziening 
Inzet van algemeen- en schoolmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden werk, 
onafhankelijke cliëntondersteuning. Door de inzet van professionals in de voorliggende 
voorziening MWW wordt geïndiceerde zorg voorkomen of uitgesteld. MWW-medewerkers 
zijn op de hoogte en werken conform de lokale kaders voor de gemeente Vlissingen, die zijn 
beschreven in de Ontwikkelagenda Sociaal Domein, de verordening Wmo en Jeugd en de 
actuele beleidsregels. 
Algemeen Maatschappelijk Werk 
Inwoners van de gemeente door middel van maatschappelijke hulpverlening in staat te 
stellen zelfstandig te participeren in de samenleving. 
Basisvoorziening 1e lijn psychosociale hulpverlening: 

- Begeleiding en behandeling (trajecten). 
- Informatie, Ondersteuning en Advies (concrete dienstverlening). 
- Spreekuren. 
- Deelname aan netwerken (zie samenwerking in het sociaal domein). 

School Maatschappelijk werk 
Kinderen en jongeren tot 23 jaar door middel van schoolmaatschappelijk werk in staat stellen 
beter/ goed te participeren binnen hun leef- en schoolomgeving. Aanwezigheid in PO en VO. 

- Signalering. 
- Aanmelding en intake, 
- Begeleiding ouders. 
- Informatie en Advies. 
- Coördinatie en interdisciplinair overleg. 
- Netwerken (zie samenwerking in het sociaal domein). 

Er is een team SMW-ers voor alle PO- en VO- scholen en de voorschoolse opvang op 
Walcheren beschikbaar. 
Sociaal Raadsliedenwerk 
Sociaal juridische advisering en ondersteuning 

- Signalering. 
- Informatie en Advies. 
- Belangenbehartiging. 
- Bemiddeling. 
- Ondersteuning. 
- Netwerken (zie samenwerking in het sociaal domein). 
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Klantproces Beschikbaarheid 
De inwoner/klant heeft altijd een eerste gesprek. Crisissen worden direct opgepakt. 
Afhankelijk van de aard en zwaarte van de problematiek vinden vervolggesprekken later 
plaats. Voor alle cliënten met een hulpvraag is het MWW beschikbaar. Per kwartaal wordt de 
wachtlijst (van AMW en SMW) aan de gemeenten weergegeven. 
Klantproces Doorlooptijd 
De doorlooptijd is voor 80% van de cliënten gemiddeld minder dan 3 maanden. 
Bereikbaarheid Uitvoering activiteiten MWW 
De activiteiten vinden plaats binnen de gemeente Vlissingen. De huisvesting dient goed 
bereikbaar en beschikbaar te zijn. Bij het voornemen tot het betrekken van eventuele andere 
huisvesting dienen de opties ter goedkeuring aan het college van B&W voor te worden 
gelegd. 
Bereikbaarheid Crisishulpverlening 
Bereikbaarheid crisishulpverlening gedurende 7 dagen per week gedurende 24 uur per dag. 
Zeeuwse Regiekaart 
Binnen MWW is de Zeeuwse regiekaart leidend in de werkwijze voor hulp- en ondersteuning. 
De Zeeuwse Regiekaart is onderdeel van de subsidiebeschikking MWW 2021. De actuele 
regiekaart kan bij de procesregisseurs binnen de gemeente Vlissingen opgevraagd worden. 
Borging onafhankelijke cliëntondersteuning Wmo 2015 

- MWW biedt voor alle inwoners op Walcheren, inclusief hen met een beperking, 
kosteloze onafhankelijke cliëntondersteuning. 

- In het jaarverslag wordt verwoord hoe de expertise van ondersteuning voor cliënten 
met een beperking is geborgd. 

Samenwerking in het sociaal domein Integraal werken 
MWW werkt samen met organisaties in het sociaal domein zowel met vrijwilligers- als met 
professionele organisaties (inclusief schuldhulpverlening en armoedebeleid). Zoals 
bijvoorbeeld, politie (JIT), Veilige start en het Veiligheidshuis. 
Samenwerking in het sociaal domein Wijknetwerken 
MWW participeert actief in de wijknetwerken van de gemeente Vlissingen. 
Risico’ s Meldcode en VIR 
MWW-medewerkers melden conform de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
en de Verwijsindex Risico’s Jeugd volgens de richtlijnen daartoe. De actuele verordening 
Wmo en Jeugd kan opgevraagd worden bij de gemeente Vlissingen. 
Rapportage Verantwoording subsidie 
De halfjaarrapportage wordt in augustus 2021 aangeleverd. Vóór 1 juni 2021 wordt de 
jaarverantwoording 2020 met accountantsverklaring overlegd. De maandelijkse ambtelijke 
overleggen worden besteed aan informatie-uitwisseling. MWW rapporteert bij knelpunten via 
dit overleg. MWW rapporteert over afwijkingen van de gebruikelijke werkwijze. 

Stichting Slachtofferhulp Nederland € 13.755 
Prestatie-eisen 
De subsidie wordt toegekend voor het ondersteunen met praktische, juridische en 
emotionele hulp van inwoners die slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, 
verkeersongeluk, calamiteiten of die achterblijver zijn bij langdurige vermissing. 
Uw stichting voert voor inwoners van de Gemeente Vlissingen zo nodig groepsgerichte en 
ook individuele opvang en ondersteuning uit. 
Uw diensten sluiten aan bij de behoeften van het slachtoffer en de ondersteuning is zowel 
emotioneel, juridisch als praktisch van aard. U bent telefonisch, elektronisch en fysiek 
bereikbaar en verwerkt meldingen en geleidt meldingen door. 
In de inhoudelijke verantwoording moet tot uitdrukking komen in welke mate de 
prestatieafspraken zijn gerealiseerd. 
U neemt in die inhoudelijke verantwoording de specifieke cijfers van uw dienstverlening voor 
onze gemeente op. 
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Stichting Manteling € 237.309 
Prestatie-eisen 
Tot de definitieve besluitvorming en inrichting van de buurtteams een feit is, zijn de volgende 
prestatie-eisen van toepassing. 
Prestatie-eisen basisfuncties 
€ 217.087 van de subsidie is bedoeld voor deze activiteiten. 
Om de lokale ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers te versterken heeft het Rijk 
basisfuncties benoemd. Deze basisfuncties geven een gerichte kwaliteitsimpuls voor de 
lokale ondersteuning. U geeft uitvoering aan de volgende basisfuncties: 

- informatie; 
- advies en begeleiding; 
- emotionele steun; 
- educatie; 
- praktische hulp; 
- respijtzorg; 
- materiële hulp. 

Voor de uitvoering van de basisfuncties stellen we de volgende aanvullende prestatie-eisen: 
- U voert activiteiten uit die er op gericht zijn om het netwerk van kwetsbare 
- mantelzorgers/inwoners te versterken. 
- U verricht extra inspanningen om moeilijk bereikbare mantelzorgers te bereiken. 
- Hierbij valt te denken aan werkende mantelzorgers, jonge mantelzorgers, 
- mantelzorgers met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. 
- U zorgt voor een goede balans tussen het voort kunnen zetten van reeds opgestart 
- aanbod en het op kunnen starten van vernieuwende activiteiten om aan te blijven 
- sluiten bij (nieuwe) doelgroepen. 
- U werkt samen met zorg- en welzijnspartners, religieuze instellingen en 
- vrijwilligersorganisaties, onder meer via het Netwerk Informele Zorg (NIZ) en het 
- Platform Eenzaamheid Walcheren. 

U organiseert 1 keer per jaar een uitwisseling tussen mantelzorgers en de gemeente. 
Prestatie-eisen mantelzorgwaardering 
U werkt samen met ons de nieuwe opzet van de mantelzorgwaardering 2021 uit en voert de 
mantelzorgwaardering voor de gemeente uit. 
€ 20.222 van de subsidie is bedoeld voor deze activiteit. 
Als u minder dan dit bedrag inzet voor de administratieve taken voor de 
mantelzorgwaardering, dient u het verschil aan ons terug te betalen. 

Odensehuis Walcheren € 37.125 
Prestatie-eisen 
U krijgt de subsidie voor de volgende activiteiten: 

- het organiseren van een open inloop; 
- het verhogen van het bereik (aantal unieke bezoekers) aan het Odensehuis 

Walcheren; 
- het draaiend houden van het centrum; 
- het organiseren van gespreksgroepen/lezingen/cursussen; 
- het geven van training en voorlichting aan professionals; 
- het organiseren van sportieve en creatieve activiteiten. 

U dient ons in de aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2021 een overzicht te 
verstrekken van het aantal unieke deelnemers bij het Odensehuis. 
Wij verzoeken u ons ter aanvulling bij die verantwoording 

- concreet aan te geven met welke organisaties samenwerking wordt gezocht en met 
welk beoogd doel/resultaat; 

- aan te geven hoe u invulling geeft aan mantelzorgondersteuning; 
- aan te geven welke maatregelen u heeft getroffen om het bereik van het aantal 

unieke bezoekers te vergroten. 
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