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Reddingsbrigade 
Zierikzee-Duiveland

budgetsubsidie  JA 7.820,74€               Jolanda Bruin
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

het verzorgen van de veiligheid op en rond het water o.a. bij 
diverse evenementen,  het verzorgen van zwemopleidingen en 
inzet bij rampen.

Stichting Dierenasiel 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  JA 21.049,44€             Ingrid Starrevelt 1.1 Opvang zwerfdieren
Het bieden van adequate opvang van zwerfdieren binnen de 
gemeente Schouwen-Duiveland

Veilig Verkeer Nederland 
afdeling Schouwen-
Duiveland

budgetsubsidie  JA 5.916,99€               Peter de Winter
3.1 recreatie, economie en 
veiligheid

het opstellen en uitvoeren van acties, campagnes en 
trainingen ter bevordering van de verkeersveiligheid

Stichting BOLUS budgetsubsidie  JA 4.080,00€               Ingrid Starrevelt
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Ondersteuning activiteiten Stichting BOLUS voor en door 
(oud)leerlingen Pieter Zeeman. Het behartigen van de 
belangen en het bevorderen en onderhouden van contact 
met en tussen (oud-)leerlingen, ouders, (oud-)medewerkers 
van de Scholengroep Pontes Pieter Zeeman to Zierikzee en 
het stimuleren van jong uitstromend talent, met als aanvullend 
effect het versterken van de lokale arbeidsmarkt. 

Diverse schoolbesturen 
(volgt nog voor 1 oktober, 
in deze rij staat nu het 
totaalbedrag 
aangegeven)

budgetsubsidie  NEE 60.000,00€             Peter Bijzet
Subsidieregeling 
onderwijsachterstanden (vast 
te stellen in september)

onderwijsachterstanden: bewezen effectieve interventies 
gericht op het bevorderen van de taalontwikkeling en/of het 
vergroten van ouderbetrokkenheid

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020: Radar vraagt 
voor de diverse scholen deze 
subsidie aan.
Radar heeft verzocht tot 
uitstel m.b.t. indienen 
subsidieaanvraag (zaak 
221458)

Stichting Radarscholen budgetsubsidie  NEE 15.436,00€             Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
Stichting Prisma budgetsubsidie  NEE 4.141,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
Stichting Obase budgetsubsidie  NEE 36.288,00€             Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding

Stichting Obase budgetsubsidie  NEE 37.250,00€             Peter Bijzet
 Subsidieregeling 
onderwijsachterstanden  

onderwijsachterstanden: taal expertise centrum (TEC)
Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020.

School met de Bijbel budgetsubsidie  NEE 5.300,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
Regionaal Pedagogisch 
centrum Zeeland

budgetsubsidie  NEE 27.339,00€             Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding

Kerstencentrum budgetsubsidie  NEE 1.914,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding

Ds. Pieter van Dijkeschool budgetsubsidie  NEE 3.910,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding

Ds. J. Bogermanschool budgetsubsidie  NEE 3.939,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
Driestar Educatief budgetsubsidie  NEE 6.168,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
CBS Op Dreef budgetsubsidie  NEE 3.359,00€               Peter Bijzet 4.2 onderwijsbegeleiding schoolbegeleiding
Stichting Bibliotheek 
Oosterschelde (de 
Bibliotheek op School)

budgetsubsidie  NEE 65.000,00€             Peter Bijzet
Subsidieregeling 
onderwijsachterstanden 

 Onderwijsachterstanden: de bibliotheek op school 
Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020.

Stichting Bibliotheek 
Oosterschelde (Boekstart 
en taalvisite)

budgetsubsidie  NEE 20.000,00€             Peter Bijzet
Subsidieregeling 
onderwijsachterstanden 

Onderwijsachterstanden: boekstart en taalvisite 
Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020.
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Stichting Kibeo budgetsubsidie  NEE 120.000,00€           Peter Bijzet
Subsidieregeling 
peuteropvang en 
voorschoolse educatie 

voorschoolse educatie

Kibeo heeft verzocht tot 
uitstel m.b.t. indienen 
subsidieaanvraag (zaak 
221459).

Het Kinderpaleis budgetsubsidie  NEE 13.500,00€             Peter Bijzet
Subsidieregeling 
peuteropvang en 
voorschoolse educatie 

voorschoolse educatie
Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020.

Pontes Pieter Zeeman projectsubsidie  NEE 2.340,00€               Judith de Kok 9.4 Jeugd

Het uitvoeren van het programma ‘Steward op School’, een 
onderwijsmodule waarbij leerlingen en personeel 
samenwerken aan een schone, rustige en respectvolle 
leefomgeving in de school, als opbrengst van een gedeeld 
besef van verantwoordelijk daarvoor. Beoogd resultaat is dat 
het programma een cultuuromslag te weeg brengt en de 
leerling vormt in zelfverantwoordelijkheid voor zijn 
leefomgeving, zowel die op school als in zijn toekomstige 
leefomgeving.

Stichting Bibliotheek 
Oosterschelde

budgetsubsidie
 JA, de VZG-
richtlijn voor 
2020 is 2,5% 

764.414,40€           Ingrid Starrevelt 5.3 Bibliotheekwerk

De activiteiten van de bibliotheek zijn grofweg te verdelen in:
• het uitlenen van boeken en tijdschriften
• het organiseren van leesbevorderende schoolprogramma’s, 
schoolprojecten en exposities
• het ondersteunen en vergroten van (digitale) zelfredzaamheid 
voor inwoners van alle leeftijden en alle achtergronden
• leesvoorstellingen en activiteiten tijdens o.a. de 
kinderboekenweek
• het aanbieden van cursussen en informatie om 
zelfredzaamheid te bevorderen 
• jong en oud laten kennismaken met nieuwe media

Vereniging Sport 
Gehandicapten S-D 
d'Antilopen

budgetsubsidie  JA 5.941,74€               Denny de Vos
5.8 Sport en beweging 
(algemeen en doelgroepen)

Het organiseren en begeleiden van sportactiviteiten voor 
mensen met een beperking en/of met een chronisch dan wel 
een psychosociaal probleem

Vereniging Sport 
Gehandicapten S-D 
d'Antilopen

budgetsubsidie  JA 1.030,06€               Denny de Vos
5.8 Sport en beweging 
(algemeen en doelgroepen)

Onderhouden website 'Toegankelijk voor mensen met 
lichamelijke en verstandelijke beperking'

Stichting Zeeland houdt 
van schaatsen

budgetsubsidie  JA 7.884,46€               Denny de Vos
5.6 Sport- en 
bewegingsaccomodaties

Het exploiteren en faciliteren van een schaatsbaan in Zierikzee

Zomercommissie 
Gemeente Burgh (PKN)

budgetsubsidie  JA 654,10€                  Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het organiseren van Culturele, Kunstzinnige en 
Levensbeschouwelijke zomeraktiviteiten

Theatergroep Zierik budgetsubsidie  JA 6.293,53€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het repeteren en uitvoeren van amateurtheater gericht op 
deelname van jongeren
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Stichting Zierikzeese 
Carillons

budgetsubsidie  JA 8.500,00€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

1. Het bespelen van de beiaard in de stadhuistoren: het 
verzorgen van minimaal 52 uur live carillon bespelingen per 
jaar;
2. Het “steken” van de carillons (Stadhuismuseum en 
Zuidhavenpoort) op momenten dat dit past binnen de 
programmering van mechanische carillonbespeling.

Stichting Theaters aan 
Zee

budgetsubsidie  JA 49.487,59€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het (laten) verzorgen en organiseren van culturele activiteiten 
op het gebied van amateur en podiumkunst, muziek en film

Stichting Rederijkers 
Zierikzee

budgetsubsidie  JA 5.379,09€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het jaarlijks organiseren van historische 
toneel/theatervoorstellingen in de openlucht

Stichting Muziek 
Monumentaal

budgetsubsidie  JA 4.938,00€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Rond en tijdens Monumentendag het verzorgen van 
verrassende en kwalitatieve (wereld)muziekoptredens

Stichting Kunstschouw 
Westerschouwen

budgetsubsidie  JA 7.848,09€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

De jaarlijkse organisatie van een 10 daags Kunstevenement in 
het westelijk deel van Schouwen-Duiveland

Stichting Kamermuziek 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  JA 5.493,12€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

De jaarlijkse organisatie van minimaal 5 kamerconcerten op 
Schouwen-Duiveland

Stichting Het Zeeuws 
Orkest

budgetsubsidie  JA 3.442,62€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het spelen van symfonische muziek op een artistiek 
verantwoord niveau. Programma's die worden aangeboden 
dienen voor verschillende doelgroepen interessant te zijn.

Stichting Filmtheater 
Zierikzee fizi

budgetsubsidie  JA 9.000,00€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Vertoning van de (betere) films voor volwassenen
Vertoning van Wekelijkse Kinderfilm
Vertoning van Literaire verfilmingen
En verder: dichterfestival, debatten, presentaties, 
eenakterfestival

Stichting Brogum budgetsubsidie  JA 32.193,83€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het organiseren van Popconcerten en theatervoorstellingen. 
Daarnaast het jaarlijks organiseren van het festival Anywave

Stichting Aemstie Alive budgetsubsidie  JA 2.689,54€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het organiseren van Goud voor Oud: een jaarlijkse dag 
inclusief muziekfestival voor ouderen. Deze activiteiten maken 
onderdeel uit van Aemstie Alive.

Stichting Aemstie Alive budgetsubsidie  JA 2.689,54€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het organiseren van de Teenagerdag: een jaarlijkse 
activiteitendag voor en door jongeren. Deze activiteiten maken 
onderdeel uit van Aemstie Alive.

Schouws Kamerkoor budgetsubsidie  JA 946,72€                  Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Popkoor Popwave budgetsubsidie  JA 1.197,38€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Muziekvereniging 
Oosterlands Fanfare

budgetsubsidie  JA 3.422,88€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Muziekvereniging Nieuw 
Leven

budgetsubsidie  JA 4.785,23€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Muziekvereniging Luctor 
et Emergo

budgetsubsidie  JA 11.648,95€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten
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Muziekvereniging 
Crescendo

budgetsubsidie  JA 11.983,53€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Muziekvereniging Con 
Amore

budgetsubsidie  JA 3.480,27€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Muziekvereniging Apollo budgetsubsidie  JA 11.654,33€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Muziektheater Zeeland budgetsubsidie  JA 2.151,63€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Mannenkoor De 
Westhoekzangers

budgetsubsidie  JA 793,95€                  Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Majorettevereniging 
Apollonia

budgetsubsidie  JA 1.894,51€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Luscinia budgetsubsidie  JA 2.151,63€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Koninklijke 
Muziekvereniging Witte 
van Haemstede

budgetsubsidie  NEE 10.000,00€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Koninklijke Harmonie 
Kunst en Eer

budgetsubsidie  JA 19.046,27€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Harmonievereniging Nut 
en Uitspanning

budgetsubsidie  JA 12.550,48€             Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten

Gemengd Koor Zilt budgetsubsidie  JA 1.028,48€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Chr. Gem. 
Zangvereniging VZOS

budgetsubsidie  JA 1.131,76€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Algemeen Gemengd Koor 
Cantare

budgetsubsidie  JA 1.286,68€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Oefening en het geven van concerten/zanguitvoeringen

Oranjevereniging 
Brouwershaven

budgetsubsidie  NEE 1.368,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting Bru's Oranje 
Comité

budgetsubsidie  NEE 3.913,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging voor 
Vorstenhuis en Vaderland

budgetsubsidie  NEE 4.284,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting Oranjefeest 
Dreischor

budgetsubsidie  NEE 984,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Dorpsraad Ellemeet budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjecomité Kerkwerve budgetsubsidie  NEE 1.019,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging 
Nieuwerkerk 

budgetsubsidie  NEE 2.691,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging 
Noordgouwe en 
Schuddebeurs

budgetsubsidie  NEE 758,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag
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Vereniging 
Dorpsgemeenschap 
Noordwelle

budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging 
Oosterland

budgetsubsidie  NEE 2.298,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging "Prinses 
Beatrix" Ouwerkerk

budgetsubsidie  NEE 626,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjevereniging Juliana 
Renesse

budgetsubsidie  NEE 1.552,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Oranjecomité 
Scharendijke

budgetsubsidie  NEE 1.284,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Dorpsraad Serooskerke budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting "Sirjansland 
Vooruit"

budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting Koningsdag 
Zierikzee (let op: bestuur 
is opgestapt: aanvraag 
is bedoeld als 
reservering)

budgetsubsidie  NEE 7.000,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting Oranjefeest 
Zonnemaire

budgetsubsidie  NEE 757,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom 
Koningsdag

Stichting Cultureel 
Erfgoed Brouwershaven 

budgetsubsidie  NEE 1.368,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Bruse club van 
Sinterklaas

budgetsubsidie  NEE 3.913,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Sinterklaascomité Burgh-
Haamstede

budgetsubsidie  NEE 4.284,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas 

Dorpsraad Dreischor budgetsubsidie  NEE 984,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad Ellemeet budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

WIK '57 Kerkwerve budgetsubsidie  NEE 1.019,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad Nieuwerkerk budgetsubsidie  NEE 2.691,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad 
Noordgouwe/Schuddebeu
rs

budgetsubsidie  NEE 758,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Vereniging 
Dorpsgemeenschap 
Noordwelle

budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Ondernemersvereniging 
Oosterland

budgetsubsidie  NEE 2.298,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas
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Dorpsraad Ouwerkerk budgetsubsidie  NEE 626,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad Renesse budgetsubsidie  NEE 1.552,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Stichting Dorpsraad 
Scharendijke e.o.

budgetsubsidie  NEE 1.284,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad Serooskerke budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Stichting "Sirjansland 
Vooruit"

budgetsubsidie  NEE 500,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Stichting 
Sinterklaasactiviteiten 
Zierikzee

budgetsubsidie  NEE 7.000,00€               Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Dorpsraad Zonnemaire budgetsubsidie  NEE 757,00€                  Denny de Vos
beleidsregel 9.13 subsidies 
volksfeesten

Het organiseren van festiviteiten in de kern rondom Sinterklaas

Stichting Vier het leven projectsubsidie  NEE 2.500,00€               Marlys Schild 9.12 Innovatie

Een positieve bijdrage leveren aan het voorkomen en 
beperken van sociaal isolement onder (zelfstandig wonende) 
kwetsbare ouderen uit gemeente Schouwen-Duiveland door 
sociaal culturele activiteiten te organiseren.

Stichting Burghsedag budgetsubsidie  NEE 2.000,00€               Ingrid Starrevelt
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Het organiseren van de Burghse Dag en bijbehorende 
festiviteiten op de tweede zaterdag in augustus in het centrum 
van Burgh en op de Karolingische Burcht. 

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020 (zaak 145830).

Stadhuismuseum 
Zierikzee

budgetsubsidie  JA 640.932,09€           Pam Verbeek 5.5 Musea
Beheren en exploiteren van Stadhuismuseum en haar 
collectie. Herziene beschikking 30-3-2017 NAKIJKEN!!!!

Stichting Zonnemaire 
Buitengewoon

budgetsubsidie  JA 7.848,09€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het jaarlijks organiseren van muziekfestivals, filmprojecten, 
theatervoorstellingen, lezingen-debatten, beeldende kunst etc.

Onduidelijke of acitviteiten 
plaatsvinden in 2020-2023. 
Er wordt overlegt met 
organisatie. Indien nodig 
wordt een separaat B&W 
advies an u voorgelegd. 

Stichting 
Westerschouwen 
Kultureel (Burghse 
Schole)

budgetsubsidie  NEE  €            11.382,20 Pam Verbeek 5.5 Musea
Beheer van museum Burghse Schoole, het organiseren van 
museale en andere culturele activiteiten

Gezien de afspraak met 
portefeuillehouder (subsidie 
2020 gelijk aan 2019) geen 
indexatie van toepassing. 

Stichting 
Theaterproductiehuis 
Zeelandia

budgetsubsidie  JA 3.227,45€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het jaarlijks organiseren van theater en muziekproducties op 
unieke locaties in Zeeland

Stichting Streek- en 
Landbouwmuseum

budgetsubsidie  NEE  €            15.060,15 Pam Verbeek 5.5 Musea
Het exploiteren van een streek- en landbouwmuseum, waarin 
het leven en werken van de pattelandbevolking op Schouwen-
Duiveland tot uitdrukking wordt gebracht

Gezien de afspraak met 
portefeuillehouder (subsidie 
2020 gelijk aan 2019) geen 
indexatie van toepassing. 

Stichting Museumhaven 
Zeeland

budgetsubsidie  NEE  €            22.743,90 Pam Verbeek 5.5 Musea
Conserveren, repareren en tentoonstellen van het varend 
erfgoed

Gezien de afspraak met 
portefeuillehouder (subsidie 
2020 gelijk aan 2019) geen 
indexatie van toepassing. 
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Stichting Huis van 
Sinterklaas Schouwen-
Duiveland

budgetsubsidie  JA 1.613,73€               Ingrid Starrevelt
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Het rond sinterklaastijd inrichten van het Stadhuismuseum te 
Zierikzee als het "Huis van Sinterklaas" en op deze locatie 
organiseren van activiteiten voor (school)kinderen, inwoners en 
toeristen.

Stichting Brusea budgetsubsidie  NEE  €              8.605,80 Pam Verbeek 5.5 Musea
Conserveren, repareren en tentoonstellen van de 
oudheidkamer en het visserijmuseum

Gezien de afspraak met 
portefeuillehouder (subsidie 
2020 gelijk aan 2019) geen 
indexatie van toepassing. 

Stichting Brouws Museum budgetsubsidie  NEE  €              6.761,70 Pam Verbeek 5.5 Musea

Het exploiteren van een historisch maritiem museum, waarin 
voorwerpen bijeen worden gebracht en geëxposeerd die 
rechtstreeks of indirect met de geschiedenis van 
Brouwershaven verbonden zijn.

Gezien de afspraak met 
portefeuillehouder (subsidie 
2020 gelijk aan 2019) geen 
indexatie van toepassing. 

Stichting Bewaerschole budgetsubsidie  JA 13.047,51€             Pam Verbeek 5.2 Beeldende kunst Het organiseren van bijzondere, vernieuwende kunstuitingen
Stichting Culturele 
Activiteiten Schouwen-
Duiveland

budgetsubsidie  NEE 8.000,00€               Pam Verbeek
5.1 Amateur- en 
podiumkunst, muziek en film

Het organiseren van muziekfestivals, concerten en opera 
producties op Schouwen-Duiveland.

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020 (zaak 218481).

VVV Zeeland budgetsubsidie  JA 262.617,15€           
Marcel van den 
Berge

3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

1. Het verzorgen van (toeristische) informatie in de breedste 
zin des woords in samenwerking met de op Schouwen-
Duiveland aanwezige ondernemers en organisaties; 2. Het 
promoten van het eiland Schouwen-Duiveland; 3. Zorgen voor 
en het stimuleren van een eilandbrede toeristisch-recreatieve 
productontwikkeling.

VVV heeft uitstel aangevraagd 
voor het indienen van de 
budgetsubsidie aanvraag voor 
2020 (zaak 224552). ). Het 
begrote budget voor het 
waarschijnlijke subsidiebedrag 
voor 2020 ad. € 262.617,15 is 
circa € 40.000 te laag. Dekking 
hiervan vindt incidenteel plaats 
uit bestaande budgetten. 

Junction Communication budgetsubsidie  JA 3.134,97€               Paula Hanse
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Persreis voor de opening van het Oosterscheldekreeftseizoen

Stichting Promotie 
Oosterschelde kreeft

budgetsubsidie  JA 5.224,95€               Paula Hanse
3.1. Recreatie, economie en 
veiligheid

Opening van het Oosterscheldekreeftseizoen 

Fleur Producties budgetsubsidie  JA 2.612,48€               Paula Hanse
3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Het organiseren van het Foodielicious Festival; het landelijk 
promoten van trendy Zeeland door middel van het belichten 
van de watersportwereld en de mooie streekproducten die 
Zeeland te bieden heeft. 

Stichting Kibeo budgetsubsidie  NEE 180.000,00€           Peter Bijzet
Subsidieregeling 
peuteropvang en 
voorschoolse educatie 

peuteropvang

Kibeo heeft verzocht tot 
uitstel m.b.t. indienen 
subsidieaanvraag (zaak 
221459).

Het Kinderpaleis budgetsubsidie  NEE 12.500,00€             Peter Bijzet
Subsidieregeling 
peuteropvang en 
voorschoolse educatie 

peuteropvang 
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Wijkraad Hart van 
Poortambacht

budgetsubsidie  JA 9.069,33€               Debby Boers
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

1. Het organiseren, stimuleren en faciliteren van activiteiten en 
initiatieven met als doel de betrokkenheid, sociale samenhang, 
leefbaarheid en/of participatie in de wijk Poortambacht te 
bevorderen.
2. Aanspreekpunt te zijn voor gemeente en inwoners en zo de 
communicatie tussen de wijk Poortambacht en de gemeente 
vorm en inhoud te geven.

Stichting Zelfhelp 
Nederland

budgetsubsidie  JA 1.506,14€               Marlys Schild
9.9 Maatschappelijke 
participatie

Het wekelijks organiseren van groepsgesprekken. De 
groepsgesprekken vinden plaats volgens het zogeheten 
Buitenveldert Model. 
In samenwerking met Emergis geeft de Stichting de 
deelnemers van Buitenveldertgroepen desgevraagd 
voorlichting. Het betreft hier de voorlichting aan cliënten in een 
crisis/detox of al of niet ambulante deeltijdbehandeling en aan 
professionele hulpverleners binnen zorginstellingen.

Stichting Zeeuwse 
Veteranendag (SZVD)

budgetsubsidie  JA 753,07€                  Ingrid Starrevelt
9.9 Maatschappelijke 
participatie

De organisatie van een jaarlijkse Veteranendag ten bate van 
veteranen van alle (leef)tijden, geboren in de provincie Zeeland 
of hier woonachtig ten tijde van hun dienst.

Stichting Veteranen 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  JA 2.689,54€               Ingrid Starrevelt
9.9 Maatschappelijke 
participatie

Organisatie van activiteiten, zorg en ondersteuning voor 
veteranen en ex-militairen op Schouwen-Duiveland

Stichting VAC Schouwen-
Duiveland, 
adviescommissie Wonen

budgetsubsidie  JA 4.233,34€               August Eggebeen 9.1 Adviesorganen
Gevraagd en ongevraagde deskundige adviezen op het terrein 
van wmo en aanverwante beleidsterreinen zoals, wonen, zorg 
en welzijn

Stichting Slachtofferhulp 
Nederland, regio Zuidwest

budgetsubsidie  JA 12.746,28€             Marlys Schild
9.6 Maatschappelijke 
dienstverlening

Gestructureerde opvang en begeleiding aan slachtoffers en 
direct betrokkenen van misdrijven en verkeersongelukken op 
praktisch, juridisch en emotioneel gebied dor vrijwilligers

Stichting Noorderpolder budgetsubsidie  JA 1.995,34€               Debby Boers
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

1. Het organiseren, stimuleren en faciliteren van activiteiten en 
initiatieven met als doel de betrokkenheid, sociale samenhang, 
leefbaarheid en/of participatie in de wijk Noorderpolder te 
bevorderen.
2. Aanspreekpunt te zijn voor gemeente en inwoners en zo de 
communicatie tussen de wijk Noorderpolder en de gemeente 
vorm en inhoud te geven.

Stichting Noodopvang 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  JA 17.213,08€             Marlys Schild
9.8 Maatschappelijke opvang 
en verslavingszorg

 Het bieden van noodopvang voor brood, bed en bad. De 
opvang wordt begeleid door vrijwilligers

Stichting Hospice 
Kaaskenshuis

budgetsubsidie  JA 11.286,81€             Lenet Verzijl
9.7 Maatschappelijke 
ondersteuning en 
huishoudelijke hulp

Ondersteuning bieden bij het voeren van een eigen 
huishouden

Fysant budgetsubsidie  JA 5.224,95€               Denny de Vos
5.8 Sport en beweging 
(algemeen en doelgroepen)

Deelname aan Nationale Diabetes Challenge (Bas v.d. Goor 
Foundation) met wetenschappelijk onderzoek en begeleiding. 
Betreft wandelactiviteit t.b.v. in 1ste instantie diabetici om 
d.m.v. meer bewegen een verbetering te realiseren van de 
HbA1c-waarden, gewichtsverlies en verbetering van de 
leefstijl.
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Allévo, Sociale Alarmering budgetsubsidie  JA 5.942,81€                 Marlys Schild
9.9 Maatschappelijke 
participatie

 Het bevorderen van het zelfstandig kunnen blijven wonen van 
ouderen en gehandicapten door het uitvoeren van een 
systeem van sociale alarmering op Schouwen-Duiveland. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten van de 
Stichting Personen Alarmering Zeeland.
Allévo geeft voorlichting en biedt toeleiding tot het gebruik van 
het systeem

Allévo, Meer bewegen 
voor Ouderen

budgetsubsidie  JA 6.315,05€                 Marlys Schild
9.9 Maatschappelijke 
participatie

Laagdrempelig aanbod op bewegen voor kwetsbare ouderen

Stichting Odensehuis 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  NEE 136.200,00€             Marlys Schild
9.9 maatschappelijke 
participatie

Het organiseren van een inloopfunctie voor mensen met 
(beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Daarbij ook 
inzetten op de doelgroep jonge(re) mensen met dementie en 
Samen Dementievriendelijk Schouwen-Duiveland.

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020 (zaak 107262).

Stichting Scouting Bru budgetsubsidie  JA 1.628,21€                 Ingrid Starrevelt 9.4 Jeugd

• het in stand houden c.q. verbeteren van het Clubhuis 
Molenweg Bruinisse;
• het in dit gebouw organiseren van vormende activiteiten die 
zich richten op acceptatie, samenwerking, zelfstandigheid en 
genieten, door de Groepsvereniging Scouting Pr. 
Margrietgroep.

Stichting Gors budgetsubsidie  JA 4.678,73€                 Ingrid Starrevelt
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

Door de bijzondere positie die het Gors met de locatie De Punt 
inneemt, ontstaan mogelijkheden om mensen met 
verschillende leeftijden, maatschappelijke, culturele of sociale 
achtergronden en doelgroepen met elkaar en de dieren op de 
stadsboerderij kennis te laten maken. Daarnaast biedt de 
locatie de Punt de mogelijkheid de sociale samenhang tussen 
diverse doelgroepen en/of inwoners te vergroten door 
activiteiten te (laten) organiseren en/of faciliteren.

Scouting 
Grevelingengroep 
Brouwershaven

budgetsubsidie  JA 1.183,40€                 Ingrid Starrevelt 9.4 Jeugd
Vormende activiteiten die zich richten op acceptatie, 
samenwerking, zelfstandigheid en genieten.

Mr. Breetveltspeeltuin St. 
De Molleman

budgetsubsidie  JA 5.231,70€                 Ingrid Starrevelt 9.4 Jeugd

Het beheer en onderhoud van verantwoorde speelmaterialen 
in de Mr. Breetveltspeeltuin, met als doel een veilige 
speelplaats voor kinderen en een toegankelijke wijk-
ontmoetingsplaats voor volwassenen te creëren. Door de 
bijzondere positie in de wijk vervult de Mr. Breetveltspeeltuin 
een duidelijke rol in het bevorderen van de sociale samenhang 
in de wijk.

CJV YMCA Bruinisse budgetsubsidie  JA 2.044,05€                 Ingrid Starrevelt 9.4 Jeugd
Vormende activiteiten die zich richten op acceptatie, 
samenwerking, zelfstandigheid en genieten
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Stichting Maatschappelijk 
Werk en Welzijn 
Oosterschelderegio

budgetsubsidie  JA 1.975.801,73€          Debby Boers

5.8 sport en beweging
9.3 vrijwilligersondersteuning
9.4 jeugd
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)
9.6 maatschappelijke 
dienstverlening
9.9 maatschappelijke 
participatie
9.10 
mantelzorgondersteuning

Welzijnsactiviteiten op het gebied van:
- Leefbaarheid
- Jeugd en jongeren
- Zelfredzaamheid
Deze drie hoofdgebieden zijn onderverdeeld in de subthema’s:
  * Signaleren, preventie en ondersteuning
  * Participatie

Met SMWO is 
overeengekomende de 
subsidie in maandelijkse 
gelijke termijnen te betalen. 

Vereniging 
Westenschouwens 
Welvaren

budgetsubsidie  ja 537,91€                     Debby Boers
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

Met Thuis in de Kern zorgt SMWO Schouwen-Duiveland samen met 
de dorpsraden ervoor dat uiteindelijk in elke (dorps)kern op ons eiland 
een team van vitale vrijwilligers wordt opgezet, die hun meer 
kwetsbare dorpsgenoten op allerlei wijzen ondersteunen.

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020 (zaak 216075).

Stichting Stadsraad 
Brouwershaven

budgetsubsidie  JA 6.866,40€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Zonnemaire budgetsubsidie  JA 6.540,43€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Sirjansland budgetsubsidie  JA 6.317,20€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Serooskerke budgetsubsidie  JA 6.284,92€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten
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Dorpsraad Scharendijke budgetsubsidie  JA 6.833,05€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal twee openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Renesse budgetsubsidie  JA 6.962,69€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal twee openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Ouwerkerk budgetsubsidie  JA 6.471,04€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal twee openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Oosterland budgetsubsidie  JA 7.369,89€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal twee openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Noordwelle 
(Stichting 
Dorpsgemeenschap 
Noordwelle)

budgetsubsidie  JA 6.302,14€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten
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Dorpsraad Noordgouwe 
en Schuddebeurs

budgetsubsidie  JA 6.540,97€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomsten
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Nieuwerkerk budgetsubsidie  JA 8.537,15€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomsten
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Kerkwerve budgetsubsidie  JA 6.665,23€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Ellemeet budgetsubsidie  JA 6.327,42€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Dreischor budgetsubsidie  JA 6.672,76€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten
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Dorpsraad Burgh-
Haamstede

budgetsubsidie  JA 9.370,37€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Dorpsraad Bruinisse budgetsubsidie  JA 9.197,16€                 Corina Jansen
9.5 Leefbaarheid (stads-, 
dorps en wijkraden)

• Het organiseren van minimaal een openbare bijeenkomst
• Het overleg en de communicatie tussen kern en het 
gemeentebestuur vorm en inhoud geven
• Het stimuleren en faciliteren van initiatieven die de sociale 
samenhang en leefbaarheid in de kern bevorderen
• Verdelen van door de gemeente beschikbare gestelde gelden 
die gericht zijn op traditie, folklore en volksfeesten

Stichting Multifunctioneel 
Centrum Bruinisse (SMC)

budgetsubsidie  JA 32.061,50€               Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Het in stand houden van de voorziening gericht op ontmoeting, 
ontspanning, recreatie en sociaal culturele activiteiten ter 
bevordering van de leefbaarheid

Stichting Leefbaarheid 
Noordwelle

budgetsubsidie  JA 4.841,18€                 Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Het in stand houden van de voorziening gericht op ontmoeting, 
ontspanning, recreatie en sociaal culturele activiteiten ter 
bevordering van de leefbaarheid

Stichting Dorpsraad 
Ouwerkerk t.b.v. 
dorpshuis Ouwerkerk

budgetsubsidie  NEE 24.500,00€               Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Het in stand houden van de voorziening gericht op ontmoeting, 
ontspanning, recreatie en sociaal culturele activiteiten ter 
bevordering van de leefbaarheid

Stichting Dorps- en 
Gemeenschapshuizen 
Schouwen-Duiveland

budgetsubsidie  NEE 406.331,00€             Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Het beheer en exploitatie van 11 dorpshuizen op Schouwen-
Duiveland. Basis hiervan zijn vanaf 1-1-2018 de Tri-partite 
huurovereenkomst en samenwerkingsovereenkomst, beide 
afgesloten op 3 oktober 2017, zie BW advies zaak 16942 en 
21176.

Dorpsraad Scharendijke 
t.b.v. Dorpshuis 
Scharendijke

budgetsubsidie  NEE 38.000,00€               Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Beheer en exploitatie van dorpshuis Scharendijke

Stichting Hulpverlening 
De Vluchtheuvel

budgetsubsidie  JA 4.559,40€                 Judith de Kok 9.4 Jeugd schoolmaatschappelijk werk
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Stichting Natuur- en Milieu-
educatie SD

budgetsubsidie  JA 55.942,49€               Peter van Sante 7.1 Natuur- en milieueducatie

• Er wordt ondersteuning geboden aan de basisscholen op 
Schouwen-Duiveland in de vorm van o.a. het opleiden van 
natuurouders, het organiseren en  begeleiden van projecten en 
het ontwikkelen en verstrekken van leskisten;
• er wordt ondersteuning geboden aan de gemeente om acties, 
die de gemeente willen initieren, verder vorm en uitvoering te 
geven;
• voor subsidie komen alleen projecten met een lokaal of 
regionaal karakter in aanmerking;
• de activiteiten moeten gericht zijn op een verhoging van het 
milieubewustzijn of de aandacht voor de natuur bij de 
inwoners/schoolgaande kinderen van de gemeente.

Stichting Natuur- en Milieu-
educatie SD

projectsubsidie  NEE 20.000,00€             Peter van Sante 7.1 Natuur- en milieueducatie

Amendement:  Aan het subprogramma 2.2 wordt vanaf 2018 
bij het onderdeel We wonen naar wens en behoefte de 
volgende doorlopende activiteit toegevoegd: Extra subsidie 
Natuur- en Milieueducatie Schouwen-Duiveland, waarvoor ten 
laste van de budgettaire ruimte jaarlijks gedurende de jaren 
2018, 2019 en 2020 € 20.000 beschikbaar wordt gesteld. 
Hieraan wordt de voorwaarde gekoppeld dat NME Schouwen-
Duiveland een onderzoek start naar de mogelijkheden om zelf 
nog meer inkomsten te verwerven en dat uiterlijk in 2020/2021 
duidelijk moet zijn en in een voorstel aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd hoeveel subsidie NME Schouwen-Duiveland 
daarna nodig heeft, wat hun nieuwe inkomstenbronnen zijn 
en/of worden en hoe hun verdere professionalisering is 
verlopen en gaat verlopen.

VVV Zeeland projectsubsidie  NEE 5.000,00€               
Marcel van den 
Berge

3.1 Recreatie, economie en 
veiligheid

Extra bijdrage ten bate van herhuisvesting (Inspiratiecentrum in 
Tuin van Renesse) 2018 t/m 2020.

Stichting Zeeuwland projectsubsidie  NEE 7.500,00€               Debby Boers
9.2 Dorpshuizen en 
gemeenschapshuizen

Met de komst van de wijklocatie Office 51 in Malta is er meer 
ruimte voor wijkactiviteiten voor een meer diverse doelgroep. 
Deze activiteiten vergroten de leefbaarheid in deze wijk.Om dit 
mogelijk te maken komt er één platform voor 
ontmoetingsruimte in Malta. Dit houdt in: één telefoonnummer, 
één agenda waardoor mogelijkheden worden benut tot 
gezamenlijk beheer en afstemmen programmering. Zeeuwland 
neemt hiertoe het initiatief

Nieuw in subsidieprogramma 
vanaf 2020 (zaak 149622), 
projectsubsidie van 1 april 
2019 t/m 1 april 2022

5.672.941,59€        
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