
SUBSIDIEPLAFONDS 2023
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2023)

Subsidieregelingen per programma 2021 2021 2023 2023

Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*

incl. indexering (8 %) (V, T of G)

BESTUURSORGANEN EN -ONDERSTEUNING

Subsidieregeling Wijk- en dorpsraden

90.580,00€            82.248,00€              98.600,00€                       n.v.t. 

GELIJKE KANSEN OP TALENTONTWIKKELING

Subsidieregeling Jongeren

557.757,00€          527.369,68€             €                     537.465,00 

GELIJKE KANSEN OP FINANCIËLE ZELFREDZAAMHEID

Subsidieregeling Maatschappelijke participatie kinderen

485.231,00€          444.090,00€            555.000,00€                      T 

incl. index 2021

GELIJKE KANSEN OP GEZONDHEID

Subsidieregeling Ouderen

464.492,00€          402.097,76€            -€                                   G

 €            60.000,00 29.000,00€               280.000,00€                      V 

Subsidieregeling Nieuwe Initiatieven en Right to Challenge

190.818,00€           106.000,00€            161.743,00€                      V

27.567,00€             €              27.566,90  €                       29.290,00 T

incl. index 2021  incl. indexering 6.08 % 

Subsidieregeling "Goed voor elkaar"

 €       1.108.053,00 1.011.457,82€          €                  1.380.859,00 V

incl. index 2021 incl. indexering 6,08%

Subsidieplafond 741.290,00€          606.905,00€            771.880,00€                     T

30.630,00€            19.026,00€              30.000,00€                       

incl. index 2021

. Minder armoede in de wereld

Subsidieplafond

 incl. indexering 6.08 % 

Regionale Subsidieregeling Stimulering ervaringsdeskundigheid Meierij-Bommelerwaard 2023-2025 

(voorheen: Bevordering Zelfregie en Ervaringsdeskundigheid)

Budget

Doel: lokaal en/of regionaal activiteiten stimuleren op het gebied van onderlinge hulp en inzet van 

ervaringsdeskundigen. De initiatieven zijn bedoeld voor kwetsbare inwoners met een belemmering van psychische 

aard. Deze activiteiten moeten bijdragen aan het herstel en/of aan de op herstel gerichte ondersteuning en/of 

aan de individuele en maatschappelijke acceptatie van mensen die psychisch kwetsbaar zijn. 

Subsidieplafond

Doel: Het stimuleren van jongerenparticipatie door eenmalige projecten te onrdersteunen, georganiseerd 

door jongeren woonachtig of studerend in de gemeente 's-Hertogenbosch vóór inwoners van de gemeente 

's-Hertogenbosch.

Subsidieregeling Cityboost

. Alle kinderen gaan naar school

Doel: Activiteiten stimuleren op het gebied van integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie. De 

initiatieven zijn bedoeld voor inwoners met een belemmering van culturele, lichamelijke of geestelijke aard. Door 

deze activiteiten kunnen inwoners zelfstandiger deelnemen aan de samenleving dan eerst.

Subsidieregeling Wijk-, buurt- en dorpsbudget

Subsidieplafond

. Meer eerlijke handel, schuldverlichting en hulp

Subsidieplafond

Doel:  1. Alle jongeren moeten een gelijke kans krijgen om hun talenten te ontplooien,  gezond te kunnen blijven 

en naar vermogen mee te doen in de samenleving. Voor de meeste jongeren verloopt dit zonder grote problemen, 

maar voor sommige is hier ondersteuning bij nodig. 2. Met deze subsidie stimuleert en  ondersteunt de gemeente 

(vrijwilligers)organisaties om activiteiten te organiseren die bijdragen aan gelijke kansen, talentontwikkeling, 

voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en meer gezonde gelukkige jaren.

Subsidieplafond

 incl. indexering 6.08 % 

Subsidieplafond

Doel: Een impuls geven aan het bevorderen van de deelname van schoolgaande kinderen aan de maatschappij. 

Het gaat om schoolgaande, Bossche kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Dat is een inkomen dat 

maximaal 20 % hoger is dan een inkomen op bijstandsniveau.

Doel: alle ouderen moeten een gelijke kans krijgen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Voor de 

meeste inwoners verloopt dit zonder grote problemen. Sommige inwoners ervaren echter belemmeringen. De 

gemeente stimuleert (vrijwilligers)organisaties om activiteiten te organiseren die de mogelijkheid bieden voor 

ouderen om elkaar te ontmoeten, een zinvolle daginvulling te realiseren en te participeren naar vermogen. Op die 

manier dragen we bij aan gelijke kansen, voorkomen en tegengaan van eenzaamheid en meer gezonde en 

gelukkige jaren.

Subsidieregeling Sustainable Development Goals

Geen subsidieplafond. Er is wel een budget.

Doel: wijk- en dorpsraden de mogelijkheid geven de betrokkenheid van burgers bij hun wijk te vergroten. Wijk- en 

dorpsraden zijn namens de wijk/het dorp de gesprekspartner van het college over wijk- en 

dorpsaangelegenheden.

Doel: Bewoners in 's-Hertogenbosch in staat stellen zelf initiatieven te ontplooien die de leefbaarheid in hun 

directe leefomgeving  (sociaal, fysiek en veilig) in buurten, wijken en dorpen bevorderen.

. Een duurzaam leefmilieu en 

Subsidieplafond

Doel: Het mede mogelijk maken van projecten die bijdragen aan het behalen van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen 

Doel: Het ondersteunen van nieuwe initiatieven en challenges die de  sociale kwaliteit van de stad bevorderen. 



SUBSIDIEPLAFONDS 2023
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2023)

Subsidieregelingen per programma 2021 2021 2023 2023

Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*

incl. indexering (8 %) (V, T of G)

CULTUREEL KLIMAAT

Subsidieregeling Amateurkunsten en Georganiseerd Muziekonderwijs

Subsidieplafond 245.900,00€          231.925,00€            278.590,00€                     G

304.620,00€          94.370,00€              331.620,00€                     T

218.310,00€          212.556,00€            237.660,00€                     T

279.240,00€          451.949,00€            303.990,00€                     T
 plus budget-

overheveling  plus budget-overheveling 

 €       882.570,00  €         882.570,00  €                     951.170,00 T

Subsidieplafond  €       250.000,00  €         177.671,00  n.v.t. 

 budgetoverheveling 

RUIMTE VOOR ECONOMIE EN VOORZIENINGEN

Subsidieregeling Evenementenbeleid Citymarketing 's-H

Subsidieplafond 326.258,00€           €              17.750,00 n.v.t. V

BEREIKBARE STAD

Subsidieregeling Verkeerseducatie en verkeersveiligheid

105.000,00€          93.801,00€               105.000,00€                      V 

SPORT EN RECREATIE

Subsidieregeling Sportverenigingen

320.660,00€          320.660,00€            349.100,00€                     G

65.000,00€            64.878,00€                €                                     -   

Subsidieregeling combinatiefuncties ‘s-Hertogenbosch

90.000,00€            88.813,00€              97.200,00€                       T

ENERGIE, DUURZAAMHEID EN MILIEU

Subsidieregeling Bossche duurzaamheids-activiteiten

 €            20.000,00  €                8.450,00  €                       21.770,00 V

OPENBARE RUIMTE, WATER EN GROEN

Subsidieregeling aanleg groene daken

90.000,00€              €              63.360,00 106.900,00€                      V

 €            83.230,00  €              41.379,00  Budgetoverheveling V

 plus budget-

overheveling 

 plus budget-

overheveling  plus budget-overheveling 

Doel: kunst en bewoners verbinden door hen te stimuleren actief kunst te maken of door kunst 

toegankelijker en inclusiever te maken.

Doel: uitvoeringbudget beschikbaar stellen aan de partners van het Bosch Sportakkoord ter bevordering van de 

uitvoering van de actiepunten uit het Bosch Sportakkoord

Subsidieregeling Tijdelijke stimulering startende makers

Deze regeling is voor activiteiten op het gebied van kunst. Het doel is het herstellen en versterken van de culturele 

infrastructuur in 's-Hertogenbosch tijdens en na de coronacrisis door: A. het stimuleren van de beroepspraktijk van 

startende autonome culturele makers met een thuisbasis in de gemeente 's-Hertogenbosch. B. culturele organisaties 

in staat te stellen een opdracht te verstrekken aan een startende professionele culturele maker met een thuisbasis in 

de gemeente 's-Hertogenbosch

Subsidieplafond

Doel:  De Bossche burger stimuleren tot een duurzaam milieugedrag. De activiteiten moeten passen binnen het 

gemeentelijke duurzaamheidsbeleid.

 plus budget-overheveling 

Subsidieregeling Professionele kunsten 2021-2024 's-Hertogenbosch - BrabantStad

Subsidieplafond

Doel: Het stimuleren van culturele activiteiten van professionele productie-, presentatie- en 

ontwikkelingsinstellingen met bovenlokale impact.

Subsidieplafond

Subsidieregeling Voorbereiding van Energiemaatregelen

Subsidieplafond

Doel: het bevorderen van regelmatige sportdeelname van jongeren in georganiseerd verband en het 

ondersteunen van zwem- en ijssportverenigingen in hun accommodatiekosten.

Subsidieplafond verenigingssubsidie

Subsidieplafond: voor subsidies

Doel: stimuleren van vernieuwende, experimentele en verrassende culturele projecten. En voor het 

stimuleren van Bossche culturele makers.

Subsidieregeling Cultuurfonds Landelijk Onderscheidend

Subsidieplafond

Doel: zoveel mogelijk mensen in staat stellen om actief een vorm van amateurkunst te beoefenen. Dit gebeurt in 

Subsidieplafond

Doel: het versterken van landelijk onderscheidend cultureel aanbod in de gemeente 's-Hertogenbosch en 

daarmee het versterken van het merk "'s-Hertogenbosch" voor bewoners, bezoekers en bedrijven.

Subsidieregeling Cultuurfonds Lokaal Effectief

Subsidieplafond

Subsidieregeling Pop-up Cultuurfonds

Subsidieregeling Innovatie Gelijke Kansen en Cultuur

Subsidieplafond

Kansengelijkheid van kinderen bevorderen d.m.v. innovatieve culturele projecten. Verminderen van negatieve 

gevolgen op het gebied van culturele ontwikkeling.

Doel: Schoon hemelwater langer vasthouden via groene daken. Door het regenwater op de manier af te 

koppelen, loopt het riool minder snel over. Dit verbetert de kwaliteit van het oppervlaktewater en er gaat minder 

water door het vuilwaterriool naar de rioolwaterzuivering. Afkoppelen met een groen dak draagt bij aan 

doelmatig waterbeheer en de efficiency in de gehele waterketen. Het vormt een onmisbaar onderdeel van de 

ambitie om te komen tot een klimaatbestendig, robuust en mooi watersysteem in 's-Hertogenbosch.

Subsidieregeling Uitvoeringsbudget Bosch Sportakkoord

Subsidieplafond

Doel: Een stimulans geven aan activiteiten die aantoonbaar meerwaarde bieden voor het gemeentelijk 

citymarketingbeleid. Deze subsidie moet worden beschouwd als bijdrage aan de onrendabele top van de 

organisatie- en productiekosten van dergelijke evenementen of festivals. 

Doel: Activiteiten stimuleren die bijdragen aan de uitvoering van verkeerseducatie en de verbetering van de 

verkeersveiligheid.

Doelen: 1. Het versterken van verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders 2. Het (ondersteunen bij het) 

verbeteren van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs 3. Het mogelijk maken van sporten en bewegen voor 

mensen die hierbij belemmeringen ervaren 4. Het voorkomen en tegengaan van bewegingsarmoede en 

overgewicht door het stimuleren van sport en bewegen 5. Een bijdrage leveren aan lokale opgaven zoals het 

Subsidieplafond



SUBSIDIEPLAFONDS 2023
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subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*

incl. indexering (8 %) (V, T of G)

42.713,00€            42.696,00€              47.490,00€                       T

 

Subsidieregeling beheer dierenparken en kinderboerderijen

Subsidieplafond

Doel: Bewoners in 's-Hertogenbosch die zich verenigen om dierenparken en/of kinderboerderijen te beheren, te 

steunen in de kosten voor instandhouding.

Doel: eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaren (VvE's), organisaties en bedrijven in 's-

Hertogenbosch ondersteunen bij de totstandkoming van projecten op het gebied van energebesparing en 

duurzame energie. Dergelijke initiatieven leveren een bijdrage aan de uitvoering van het Energie-

transitieprogramma 2016-2020 van de gemeente 's-Hertogenbosch. Daarmee werkt de gemeente samen 

met bewoners, bedrijven en organisaties aan een klimaatneutrale gemeente



SUBSIDIEPLAFONDS 2023
(onder voorbehoud vaststelling begroting 2023)

Subsidieregelingen per programma 2021 2021 2023 2023

Budget/ Gerealiseerd / Budget/ Verdeling

subsidieplafond verstrekte subsidie subsidieplafond subsidiebudget*

incl. indexering (8 %) (V, T of G)

CULTUURHISTORISCHE KWALITEIT

 €          358.940,00  €            338.221,00  €                     336.320,00  V 

 €                          -    €                            -    Budgetoverheveling  V 

Subsidieregeling Heemkundekringen en Gilden

Subsidieplafond 14.730,00€            14.615,00€              19.100,00€                       G

WERK EN INKOMEN

Subsidieregeling "Meedoen begint bij de basis" 

332.460,00€          314.869,00€            390.828,00€                       G 

Subsidieregeling Betere kansen Wsw'ers op reguliere arbeidsmarkt

Budget 440.000,00€          € 438.575,00 440.000,00€                      V 

nvt nvt 187.577,00€                      V 

* Er zijn drie methodieken voor de verdeling van het bedrag, te weten:

V: op volgorde van binnenkomst

T: tendersysteem (kwalitatieve toets)

G: gelijkelijke verdeling na sluitingsdatum op basis van onderlinge vergelijking

Doel: Subsidiëring van haalbaarheidsonderzoeken voor herbestemming en extern advies voor leegstaande / 

leegkomende monumenten

Subsidieregeling restauraties gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 's-Hertogenbosch

Subsidieregeling Decentralisatiegelden Volwasseneneducatie 2023

Budget

Doel:

Doel: Wsw'ers zo dicht mogelijk bij of op de reguliere arbeidsmarkt te laten werken. En zo nodig met een 

aangepaste werkplek

Doel:  behouden en versterken van de cultuurhistorische kwaliteiten van de stad en haar directe omgeving. 

Daarmee leveren we een bijdrage aan de leefbaarheid en de kwaliteit van wijken.

Subsidieplafond

(Deze regeling vloeit voort uit de Subsidieverordening restauraties gemeentelijke monumenten en 

Subsidieregeling Haalbaarheidsonderzoeken herbestemming Monumenten**

1. Het doel van de subsidie is activiteiten stimuleren op het gebied van de basisvaardigheden. Onder 

basisvaardigheden verstaan wij lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Deze basisvaardigheden 

zijn voor veel mensen lastig. 

2. Het doel van de trajecten basisvaardigheden is zelfstandigheid en zelfredzaamheid bevorderen van de 

volwassen Bosschenaren. 

3. Het doel van de subsidie voor innovatieve projecten is het opzetten, uitvoeren en realiseren van nieuwe, niet al 

bestaande, innovatieve projecten volwasseneneducatie. Deze allemaal in het kader van de Wet educatie en 

beroepsonderwijs (WEB). Deze projecten passen binnen het beleidsplan “Meedoen begint bij de basis”.

Subsidieplafond

Subsidieplafond

Doel: de uitoefening van de heemkunde en de traditie van de lokale schuttersgilden in de gemeente 's-

Hertogenbosch te stimuleren. Te stimuleren dat de resultaten van deze heemkunde-uitoefening en gilde-

activiteiten openbaar gepresenteerd worden.


