Verantwoording over
voor 2020 toegekende
subsidies hoger dan
€ 10.000,--

Diemen, 10 december 2021
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Arkin
Doelstelling subsidie

Verleende
Prestatie
Vastgestelde
Terug te vorderen
subsidie 2020
geleverd?
subsidie 2020
bedrag
€ 27.041
Ja
€ 27.041
Het voorkomen van psychische problemen door preventieve
activiteiten en behandeling van psychische en psychiatrische
problematiek. En vroegsignaleren alcoholgebruik en verslaving.

Doelgroep

Inwoners van Diemen met
psychische/psychiatrische/verslavingsproblematiek en hun
omgeving.

Gerealiseerde activiteiten/output

In 2020 heeft Arkin de volgende activiteiten uitgevoerd:
-Preventie van angst en depressie bij volwassenen en ouderen
Er is één cursus Assertiviteit geven en een aantal online
individuele gesprekken gevoerd. Het bereik van de activiteiten
was 42 personen.
-Vroegsignalering alcoholgebruik en verslaving
Er zijn 2 voorlichtingsbijeenkomsten voor studenten
georganiseerd in samenwerking met de campus en een POHGGZ. Ook is er een aantal online individuele advies gesprekken
gevoerd. Totaal bereik is 43 personen.
-Voorlichtingscampagne “Ik Pas”.
Er zijn 84 Diemenaren die hebben deelgenomen, dat is 0,3%
van de Diemenaren.
-Training van de barcode is i.v.m. corona niet doorgegaan.
- Deelname aan Brede Hoed Team
Er is maandelijks (11x) deelgenomen aan het Brede Hoed
Teamoverleg voor volwassenen waarbij input is geleverd ten
aanzien van de OGGZ-problematiek en er zijn enkele cliënten
gezien. Daarnaast is buiten de casuïstiekbespreking om 22
consulten aan professionals en 12 advies gesprekken met
cliënten gevoerd.

Bijzonderheden/overig

Als gevolg van Corona heeft er meer hulpverlening online
plaatsgevonden.
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Verleende
subsidie 2020
€ 350.860,--

Theater
De Omval
Doelstelling subsidie

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 350.860,--

Terug te vorderen
bedrag
-

Stichting Theater de Omval verzorgt film- en
theatervoorstellingen en de verhuur van de theaterzaal voor
verschillende groepen en beheert en exploiteert sociaal
cultureel centrum De Omval inclusief horeca.

Doelgroep

Inwoners van Diemen in het algemeen en meer in het
bijzonder de sociaal culturele instellingen uit Diemen.

Gerealiseerde activiteiten / output

Verhuur van zaalruimte in De Omval ten behoeve van culturele
en sociale activiteiten.
Het verzorgen van minimaal 50 theatervoorstellingen
(volwassenen en kinderen) op jaarbasis in De Omval. In
het corona-jaar 2020 waren er 60
theatervoorstellingen in De Omval.
-Het zorgdragen voor de theaterzaal van De Omval ten
behoeve van repetities en uitvoeringen van
onafhankelijke groepen en amateurgezelschappen.
-De opzet en uitvoering van filmvoorstellingen
(volwassenen en kinderen) en hierbij uit te gaan van
65 voorstellingen op jaarbasis. In 2020 vonden 172
filmvoorstellingen in de Omval plaats.
Het project “Met kinderen van de basisschool naar het
theater” werd in 2020 uitgevoerd cf. afspraken. 6
voorstellingen trokken 666 basisschoolleerlingen.
Het streefcijfer van 7.500 betalende bezoekers is met een totaal
van 8.690 ondanks corona in 2020 gehaald.

Bijzonderheden / overig

Alle genres komen in de programmering van het theater aan
bod en voor alle leeftijden worden voorstellingen aangeboden.
2020 was voor De Omval een zeer bijzonder jaar. Niet alleen
werd na 25 jaar afscheid genomen van de artistiek directeur
van het theater maar het theater werd ook keihard
geconfronteerd met de gevolgen van de Covid-19 crisis.
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Verleende
subsidie 2020
Blijf Groep
Doelstelling subsidie

€ 83.800

Prestaties
geleverd?

Vastgestelde
subsidie 2020

Terug te vorderen
bedrag

Ja
€ 83.800
€Het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en uitbuiting in
relaties.
De Blijf Groep biedt ambulante hulp op maat. Bij acute of
ernstige veiligheidsproblemen bieden zij hulp in de opvang. Alle
hulp is gericht op het duurzaam stoppen van geweld.

Doelgroep
Gerealiseerde activiteiten/output

Alle inwoners van Diemen.

- Reguliere ambulante en Aware trajecten: 8
- Hulpverleningstrajecten tijdelijk huisverbod: 2
- Oranje Huis Thuis trajecten: 1
- Consult: 2
-Voorlichting /Casuïstiekoverleg: 10
Naast bovenstaande afgesloten trajecten zijn er ook 19 intakes
afgerond. Dit is een nieuw traject, waarbij in overleg met een
gedragsdeskundige bepaald wordt welk hulpverleningstraject
het meest passend is.
Veilig Thuis stuurt afgesloten meldingen via het Brede Hoed
team aan BlijfGroep door om te bekijken of er aanvullende
hulpverlening gewenst is voor de families. Deze samenwerking
komt veel voor.
De vaste medewerker is wekelijks aanwezig in De Brede Hoed in
Diemen. Er is veel uitwisseling en consultatie tussen collegaorganisaties. BlijfGroep participeert in het Brede Hoed Netwerk
casuïstiekoverleg.

Bijzonderheden/overig
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Verleende
subsidie 2020
Stichting Diemer
€ 66.216,Festijn
Doelstelling subsidie

Prestaties
geleverd?
nee

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 16.029,--

Terug te vorderen
bedrag
€ 50.187,--

Bevordering van de samenhang van de Diemense gemeenschap
en onderlinge contacten van de inwoners.

Doelgroep

Inwoners van Diemen

Gerealiseerde activiteiten / output

Het Diemer Festijn is in 2020 vanwege COVID-19 niet
doorgegaan.
De vaste- en extra kosten als gevolg van deze afgelasting zijn
door de stichting vanuit de subsidie betaald. Het daarna
resterende bedrag is inmiddels aan de gemeente teruggestort.

Bijzonderheden / overig

Diemer
Omroep
Stichting
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 19.705,-

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 19.705,--

Terug te vorderen
bedrag
-

De structurele subsidie aan de Diemer Omroep Stichting (DOS)
bestaat voor 100 % uit de bijdrage die Diemen via het
Gemeentefonds van het rijk ontvangt voor de aangewezen
lokale publieke media. Hiermee ondersteunt de gemeente
Diemen (verplicht) het lokale media aanbod.

Doelgroep

Inwoners Diemen

Gerealiseerde activiteiten / output

- Radio, tv en teletekst uitzendingen van RTV Diemen.
- Informeren van de lokale bevolking van Diemen.

Bijzonderheden / overig

De subsidie is gebaseerd op een bedrag van € 1,32 per
Diemens huishouden. Er is gerekend met 14.928 huishoudens
(peildatum 1-1-2019).
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EDOG Muzikaal
theater
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 21.559,-

Prestaties
geleverd?
nee

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 10.819,--

Terug te vorderen
bedrag
€ 10.740,--

Het Eerste Diemer Operette Gezelschap (EDOG), inmiddels
omgedoopt tot EDOG Muzikaal Theater, is een ruim 40 jaar
oude vereniging. Zij organiseren 1 keer per jaar een
operette/musical voor publiek. De subsidie wordt deels
aangewend voor de financiering van deze uitvoering en deels
voor reguliere verenigingskosten.

Doelgroep

Inwoners van Diemen.

Gerealiseerde activiteiten / output

De uitvoering in april 2020 van de musical “De drie musketiers”
is vanwege COVID-19 niet doorgegaan.
Na aftrek van gemaakte kosten t.b.v. o.a. zaalhuur en dirigent
(i.v.m. repetities) resteert een bedrag van € 10.740,-- dat door
EDOG is gereserveerd voor terugbetaling aan de gemeente.

Bijzonderheden / overig
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Verleende
Prestaties
Vastgestelde
Na te betalen
subsidie 2020
geleverd?
subsidie 2020
bedrag
MaDi
€ 650.145
ja
€685.367
€35.222
Doelstelling subsidie
Versterken van de zelfredzaamheid en het probleemoplossend
vermogen van inwoners van Diemen.
Het verlenen van Schuldhulpverlening

Doelgroep

Het stabiliseren en oplossen van schuldsituaties, het voorkomen
van huisuitzettingen en doorverwijzen naar hulpverlening.
Alle inwoners van Diemen.
Alle inwoners van Diemen, ongeacht hoogte van het inkomen,
met schulden of die in de financiële problemen dreigen te komen.
Inwoners van Diemen die een woning huren van Rochdale,
Stadgenoot of de Key.

Gerealiseerde
activiteiten/output

Sociaal raadsliedenwerk (€66.459,- verleend, €48.236
gerealiseerd. Verschil €18.223)
Het sociaal raadsliedenwerk biedt sociaaljuridische hulp,
praktische vragen, advies en informatie over wetten, regelingen
en voorzieningen. Ondersteuning bij invullen van formulieren,
schrijven van officiële brieven of opstellen van bezwaarschriften.
Er zijn in 2020 minder aanmeldingen, informatie & advies en
kortdurende dienstverlening opgestart.
Maatschappelijk werk (€245.473 verleend, €202.975,gerealiseerd. Verschil: €42.498)
Maatschappelijk werk biedt informatie en advies, begeleiding,
dienst- en hulpverlening, crisisinterventie etc. Het gaat hierbij om
problemen in het dagelijks leven, o.a. in de huiselijke sfeer,
verwerken van verlies van een dierbare of andere gebeurtenis,
gevoelens van angst, depressie of eenzaamheid, problemen op
gebied van werk en/of echtscheidingsvraagstukken. In 2020 zijn er
een stuk minder kortdurende dienstverleningstrajecten gestart
dan begroot. Dit is te verklaren omdat veel collectief aanbod waar
de cliënten naar toe gingen niet doorgingen. Ook het eigen
collectieve aanbod kon niet altijd doorgaan. Zo was het
echtscheidingsspreekuur telefonisch en kwam de
verliesverwerkingscursus maar beperkt of 1-op -1 bij elkaar. Wel
zijn er meer procesmatige dienstverleningstrajecten geweest en
waren deze doorlooptijden hoog.
Ouderenadviseur (€82.797,- verleend, €112.070,- gerealiseerd:
verschil: €-29.273)
De dienstverlening is er vooral op gericht om ouderen te ontlasten
in aanvragen en samen te werken met de Wmo. Voor alle vragen
van ouderen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. In 2020
zijn minder informatie en advies gegeven en waren er minder
aanmeldingen dan beoogd. Daarentegen hebben veel meer
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ouderen procesmatige hulpverlening en kortdurende
dienstverlening ontvangen dan begroot. Uit de 131 aanmeldingen
vloeiden 103 kortdurende dienstverleningstrajecten en 41
procesmatige hulpverleningstrajecten. Dit is deels te verklaren
door het collectieve aanbod wat stil kwam te liggen en doordat bij
veel ouderen het sociaal leven bijna geheel tot een halt kwam.
Het verlenen van Schuldhulpverlening (€177.654,- verleend,
€226.075 gerealiseerd. Verschil €48.421)
MaDi voert vanaf 2017 de schuldhulpverlening uit in de gemeente
Diemen en is gezien de resultaten groeiende.
In 2020 hebben cliënten 497 keer gebruikgemaakt van
verschillende vormen van (doorgeleiding naar) hulpverlening
onder 1 t/m 4. De aanpak van de schuldhulpverlening door de
Madi is gebaseerd op het beleidsplan schuldhulp 2016-2020 en
wordt uitgevoerd door 2 medewerkers. Er is door een meer
integrale werkwijze en een intensievere samenwerking met
ketenpartners een kwaliteitsslag gemaakt. De werkwijze vertaalde
zich in een brede benadering van de hulpvraag met aandacht voor
de vraag achter de vraag. De dienstverlening vindt plaats in
samenhang en afstemming met het sociaal raadslid, de algemeen
maatschappelijk werker, Team Sociale Zaken en het Brede Hoed
Team en Netwerk. Conform het beleidsplan Schuldhulpverlening
2016-2020 is gewerkt vanuit de volgende principes/producten:
1.
2.
3.
4

Preventie (thuisadministratie, cursussen, ondersteuning)
Erger voorkomen (aanmelding vroeg erop af
Bestrijden (inzet vrijwilligers, Humanitas)
Uitvoering van reguliere schuldhulpverlening
a) Aanmelding/Screening/Informatie en advies, 136
cliënten
b) Betalingsregeling, 12 cliënten
c) Bewindvoering/budgetbeheer/budgetcoaching/sociaal
raadslieden, 345 cliënten
d) Crisisinterventie, 12 cliënten
e) Duurzame financiële dienstverlening, 2 cliënten
f) Dwangakkoord/moratorium, 8 cliënten
g) Heronderzoeken, 56 cliënten
h) Intake, 37 cliënten
i) Stabilisatie, 32 cliënten
j) Schuldenregeling, 31 cliënten
k) WSNP, 13 cliënten
l) Nazorg, 24 cliënten

Madi heeft voldaan aan de prestaties.
Vroeg erop af (€77.762,- verleend, €96.012 gerealiseerd. Verschil
€18.250)
De Vroeg er op af aanpak is in 2020 uitgevoerd als onderdeel van
het nieuwe beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020. De
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woningbouwverenigingen (Rochdale, de Key en Stadgenoot),
Madi en gemeente werken samen om mensen te helpen die door
verschillende redenen betalingsachterstanden hebben. Het
belangrijkste doel van de samenwerking is om het verder oplopen
van schulden te voorkomen en dat mensen tijdig naar
hulpverlening verwezen worden. Naast het actief oplossen van het
probleem is er ook aandacht voor de oorzaak van het financiële
probleem. Gezinnen die dat nodig hebben worden actief
doorgeleid naar de diverse hulpverleners van het Brede Hoed
Team/netwerk of aanvullende inkomensondersteuning door team
sociale zaken. Het aantal aanmeldingen in 2020
(72) loopt niet meer achter ten opzichte van de initiële raming uit
2016 (70).
MaDi heeft voldaan aan de prestaties.
Bijzonderheden/overig

Corona
Vanaf het eerste moment dat in maart 2020 de maatregelen
bekend werden is de hulp- en ondersteuning aangepast, middels
Whatsapp videobellen, app-contact, zoom-gesprekken,
telefonisch spreekuur etc. De hulpverlening ging extra aandacht
uit naar Diemenaren met een beperkte zelfredzaamheid
waaronder ouderen, statushouders, kwetsbare
(eenouder)gezinnen, bewoners die hun baan verloren,
laaggeletterden, mensen met psychische- en/of verstandelijke
beperkingen.
De dienstverlening vroeg om een andere aanpak. De aangepaste
hulp en ondersteuning konden niet altijd worden geregistreerd
omdat het registratiesysteem hier niet op was ingericht. Hierdoor
zijn de resultaten iets vertroebeld. Hier is contact over geweest.
Ouderenadviseur
In 2020 hebben veel meer ouderen procesmatige hulpverlening en
kortdurende dienstverlening ontvangen dan begroot. Deze
overproductie a € 29.273 wordt verrekend met de onderbesteding
op de andere onderdelen van MaDi.
Maatschappelijk werk en Sociaalraadsliedenwerk:
De werkelijk gemaakte kosten vallen lager uit dan toegekend. Het
betreft een onderbesteding van €60.721 (resp. €42.721 en
€18.223)
Schuldhulp
In 2020 werden meer Diemenaren met enkelvoudige
ondersteuningsbehoeften bereikt. Het bereik is mede te danken
aan de campagnes over schulden en Vroeg Eropaf. De werkelijk
gemaakte kosten vallen hoger uit dan is toegekend. Het betreft
een overbesteding van €48.421.
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Vroeg erop af
In 2020 is het aantal VEOA meldingen ten opzichte van 2019
verdubbeld door uitbreiding van het aantal convenantpartners en
een verbeterende samenwerking en afstemming met de
convenantpartners. De werkelijk gemaakte kosten vallen hoger uit
dan is toegekend. Het betreft een overbesteding van €18.250.

Markant
Doelstelling subsidie

Verleende
Prestaties
Vastgestelde
Na te betalen
subsidie 2020
geleverd?
subsidie 2020
bedrag
€ 64.628
Ja
€ 80.593
€15.965
Ervoor zorgen dat mantelzorgers de zorg beter kunnen
volhouden, de regie over de eigen situatie behouden of
terugkrijgen en voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken.

Doelgroep

Inwoners van Diemen die langdurig onbetaald zorg verlenen
aan een familielid of een andere naaste met een ziekte of
handicap.

Gerealiseerde activiteiten/output

-

-

-

-

-

-

Het mantelzorgspreekuur in de Brede Hoed (50 weken a 4
uur + circa huisbezoeken en afspraken met mantelzorgers
buiten het spreekuur om). En daarnaast 144 uur extra
spreekuur op wisselende locaties (’t Kruidvat,
Gezondheidscentrum Diemen Zuid, Omval en Berkenstede).
Ondersteuning van overbelaste mantelzorgers: 110
mantelzorgers ondersteund waarvan 13 trajecten. Begroot
waren er 50 mantelzorgers, waarvan 5 á 10 trajecten.
Organisatie van de Dag van de Mantelzorg: Deze kon niet
fysiek doorgaan. Naar 436 mensen een kaartje gestuurd
met een tegoedbon voor wat lekkers bij bakker Jongejans
en een online quiz aangeboden.
Voorlichting aan professionals en overleg over
mantelzorg(activiteiten): 3 voorlichtingen gegeven (i.p.v. 8)
Geven van de cursus ‘De zorg de baas’ (1 cursus, 8
deelnemers)
Informele respijtzorg voor mantelzorgers: Het bieden van
praktische en emotionele ondersteuning d.m.v. de inzet van
een vrijwilliger: 38 koppelingen
Communicatie en informatievoorziening over
mantelzorgondersteuning in Diemen: 6 advertenties in het
Diemernieuws en 460 abonnees digitale Mantelzorgkrant.
Uitvoering verstrekking mantelzorgcompliment: Er zijn circa
250 complimenten verstrekt.

Markant heeft met de bovenstaande activiteiten voldaan aan
de prestatieafspraken.
Bijzonderheden/overig

Direct bij de eerste lockdown is gezocht naar alternatieve
manieren op hulp te blijven bieden. Alle mantelzorgers die de
10

afgelopen jaren van de diensten van Markant gebruik hebben
gemaakt zijn gebeld en gevraagd hoe het gaat, of ze hulp nodig
hadden en wat ze voor ze konden doen. Er is een telefonisch
spreekuur ingericht. Er zijn tassen rondgedeeld met activiteiten
voor mensen die geen dagbesteding meer hadden en kinderen
met beperking die niet naar school of naar de opvang konden.
Het trainingsaanbod is grotendeels omgezet naar een aanbod
online.
Koppelingen Respijtzorg: Halverwege het jaar waren al het
aantal koppelingen gerealiseerd dat was begroot. In overleg is
besloten om door te gaan met de koppelingen informele
respijtzorg. (€ 6.800)
Doordat corona de mantelzorgers nog meer belasten zijn er
extra spreekuren in gezet. In overleg is ook besloten om extra
spreekuren in te zetten om de toenemende vraag van
(overbelaste) mantelzorgers op te pakken. Om een grotere
groep mantelzorgers te bereiken hebben ze op verschillende
locaties gezeten (’t Kruidvat, Gezondheidscentrum Diemen
Zuid, Omval en Berkenstede). (€11.196)

Meldpunt
Discriminatie
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 10.948,-

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 10.948,--

Terug te vorderen
bedrag
-

Het bestrijden en voorkomen van discriminatie door informatie,
advies, monitoring en klachtenbehandeling.

Doelgroep

Iedereen die woont of werkt in Diemen.

Gerealiseerde activiteiten/output

Inwoners van de regio Amsterdam kunnen bij het MDRA
terecht voor het melden van discriminatie of vragen over
specifieke situaties.
- afhandeling van informatie- en adviesverzoeken gericht
op discriminatie of ongelijke
behandeling;
- klachtbehandeling en registratie en monitoring van
ingediende klachten;
- monitoring van discriminatiezaken die zijn ingediend bij
de politie en betrekking hebben op voorvallen in de
gemeente Diemen;
- Verder in overleg met de gemeente werken aan meer
naamsbekendheid van het
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Meldpunt Discriminatie in Diemen.
We subsidiëren het MDRA voor het beschikbaar hebben van
een anti-discriminatievoorziening (is een wettelijke verplichting)
en maken (logischerwijs) geen afspraken over aantallen
klachten e.d. De subsidie wordt daarom vastgesteld conform
verlening.

Bijzonderheden/overig

Stichting
Openbare
Bibliotheek
Amsterdam,
filiaal Diemen
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 354.294,--

In 2020 zijn vanuit Diemen bij het meldpunt 26
klachten/meldingen over discriminatie ingediend door inwoners
en 15 meldingen over een voorval in de gemeente.
-

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 354.294,--

Terug te vorderen
bedrag
-

Het realiseren van een aanbod in Diemen dat aansluit bij de
meest voorkomende behoeftes en wensen in Diemen.

Doelgroep

Inwoners Diemen

Gerealiseerde activiteiten / output

-Het aantal uitleningen daalde in 2020 ten opzichte van 2019
met 34.363 naar een totaal van 78.634
- Op 31-12-2020 bedroeg het aantal leden in Diemen 4.396
(31-12-2019: 4.833).
-Het aantal bezoekers in 2020 bedroeg 84.430. Een vergelijking
met 2019 is niet mogelijk i.v.m. een defecte bezoekersteller.

Bijzonderheden / overig

De dalingen in deze cijfers zijn het rechtstreekse gevolg van de
corona-crisis.
Als gevolg van de corona-crisis was de bibliotheek een groot
deel van 2020 gesloten of zeer beperkt open. Vanaf de eerste
maatregelen is het uitganspunt van de OBA geweest, dat de
OBA zoveel mogelijk beschikbaar wilde en moest blijven voor
haar publiek, fysiek op veilige wijze en/of digitaal.
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Regenboog
Groep
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 39.560

Doelgroep
Gerealiseerde activiteiten/output

Prestaties
geleverd?
Ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€39.560

Terug te vorderen
bedrag
-

Het stimuleren van de ontwikkeling van mensen in (sociale)
armoede, zodat zij actief deel kunnen nemen aan de
maatschappij.
Kwetsbare inwoners van Diemen.
De Regenboog Groep is in 2020 gesubsidieerd voor vier
activiteiten in Diemen:
• Maatjesproject VONK
VONK is een project gericht op de financiële zelfredzaamheid
van kwetsbare inwoners met psychiatrische en psychosociale
problematiek. VONK biedt via de inzet van vrijwilligers
ondersteuning. De vrijwilligers zetten zich minimaal een jaar in
als maatje voor een deelnemer met schulden en bieden daarbij
zowel administratieve en praktische ondersteuning als het
coachen en motiveren van de deelnemers om een
gedragsverandering te bewerkstelligen. In 2020 heeft VONK 9
koppelingen begeleid (de afspraak was minimaal 5
koppelingen).
• Amsterdamse Vriendendiensten
Dit betreft een maatjesproject gericht op mensen met een
chronische psychiatrische aandoening die behoefte hebben aan
sociaal contact. Beoogd wordt een deelnemer uit een sociaal
isolement te halen en sociale participatie te stimuleren. In
totaal zijn er 10 maatjeskoppelingen begeleid. De
prestatieafspraak is daarmee behaald (de afspraak was 7
koppelingen).
• Homeservice
Homeservice activeert mensen met een psychiatrische
achtergrond of psychische beperking en biedt praktische hulp
bij dagelijkse klussen in en om het huis en de tuin voor mensen
met psychische klachten. Er is afgesproken om 15
dienstverleners van Homeservice aan 15 zelfstandig wonende
Diemenaren te koppelen. In 2020 zijn er 8 koppelingen
gerealiseerd bij 7 zelfstandig wonende Diemenaren. Als gevolg
van corona is er ook gezocht naar alternatieve activiteiten.
• Cliënteninformatiepunt (CLIP)
Het CLIP is een gratis informatiepunt op het gebied van
geestelijke gezondheidszorg voor cliënten in de psychiatrie,
hulpverleners en de directe omgeving van cliënten. De
informatievoorziening van CLIP is gericht op zelfredzaamheid.
Centraal staat bij het helpen en adviseren van cliënten, het
versterken van de eigen regie en herstelgerichte zorg. In 2020
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Bijzonderheden/overig

hebben 33 mensen het CLIP direct (zelfstandig) benaderd met
hun hulpvragen. Via Zoom hebben ze ongeveer 50 mensen
kunnen helpen. De prestatieafspraak is hiermee behaald (de
afspraak was minimaal 50 geregistreerde contracten).
De ambities ten aanzien van ondersteuning, hulpverlening en
activiteiten hebben ze moeten bijstellen, niet per se naar
beneden, maar wel in een andere richting.

Verleende
Prestaties
Vastgestelde
Na te betalen
subsidie 2020
geleverd?
subsidie 2020
bedrag
School ‘s Cool
€ 44.499
Ja
€ 44.499
Doelstelling subsidie
Het mentoraatprogramma School’s Cool is gericht op kinderen
die de overstap zetten van het basisonderwijs naar voortgezet
onderwijs maar door gezinsomstandigheden of persoonlijke
aanleg risico lopen om in de brugklas niet of onder de maat te
presteren. Het doel is het voorkomen van schooluitval en het
leggen van een stevige basis voor een succesvolle opleiding in
het voortgezet onderwijs. De begeleiding richt zich zowel op
het verbeteren van de schoolse vaardigheden als op de
persoonlijke ontwikkeling van de leerling.
Doelgroep

12-13 jarigen

Gerealiseerde activiteiten/output

Er zijn 36 mentoraattrajecten gestart in 2020, 25 reguliere
mentoraten PO en aanvullend daarop ook nog 11 mentoraten
VO. Daarmee heeft School’s Cool voldaan aan de
prestatieafspraken.
Uit de evaluatie blijkt dat leerlingen vinden dat hun mentor
altijd voor hen klaar staat en dat het op school (heel) goed gaat.

Bijzonderheden/overig

Er zijn meer mentoraten gestart dan het afgesproken aantal van
21 PO. Dit zijn o.a. aanvullende mentoraten VO die worden
ingekocht.
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Stichting Loswal
Festival
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 20.417,-

Prestaties
geleverd?
nee

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 7.169,--

Terug te vorderen
bedrag
€ 13.248,--

Het bevorderen van contacten en samenwerking tussen
inwoners, de jeugd in contact brengen met sport en cultuur en
het voor iedereen toegankelijk maken van kunst en cultuur.

Doelgroep

Alle inwoners van Diemen.

Gerealiseerde activiteiten / output

Het Loswalfestival is in 2020 vanwege covid-19 niet
doorgegaan.
Na aftrek van reguliere- en extra kosten als gevolg van de
afgelasting van het festival resteert een bedrag van €13.248,-dat door de stichting aan de gemeente zal moeten worden
geretourneerd.

Bijzonderheden / overig

Stichting
Muziekschool
Diemen
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 63.144,-

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 63.144,--

Terug te vorderen
bedrag
-

Het laagdrempelig in contact brengen van (met name) jeugd en
volwassenen met muziekonderwijs in Diemen. Voortzetting van
het project ‘Meer met Muziek: muziekles op de basisschool’.

Doelgroep

Jeugd (met name) en volwassenen in Diemen.

Gerealiseerde activiteiten / output

Aan 254 individuele leerlingen is in 2020 (on-line)
les gegeven. Het project “Meer met Muziek”
(muziekles op de basisschool) is op 6 van de 7
basisscholen in Diemen on-line verzorgd.
Als gevolg van Covid-19 is een aantal activiteiten in
2020 helaas afgelast.
In 2020 heeft zich binnen het bestuur van de Muziekschool een
aantal wijzigingen aangediend.

Bijzonderheden / overig
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Stichting Welzijn
Diemen
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€
1.085.827,--

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
Na te betalen
subsidie 2020
bedrag
€
€
13.217
1.099.044,-De doelstelling van de subsidie varieert van het verzorgen van
activiteiten voor diverse doelgroepen, het bevorderen van
participatie en van sociale cohesie tot het bestrijden van
overlast en het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding.

Doelgroep

Alle inwoners van Diemen (met een nadruk op de meer
kwetsbare groepen).

Gerealiseerde activiteiten / output

In het Jaarverslag 2020 wordt de aan de SWD toegekende
subsidie verantwoord.
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar wegens het Coronavirus
en alle bijbehorende maatregelen. De uitvoering van projecten
liep daardoor anders dan gepland en de inkomsten en uitgaven
ook anders dan begroot. Toch zijn er zoveel mogelijk (nieuwe)
activiteiten en diensten georganiseerd en de beschikbare
middelen ingezet. Er zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals de
Maaltijdservice vanuit Huis van de Buurt 't Kruidvat, Club DMN
gericht op twintigers en dertigers, Online
Ontmoetingsbijeenkomsten door Diemenvoorelkaar en
beweegactiviteiten buiten zoals de balkon-workouts. Maar ook
werden er workshopboxen voor kinderen gemaakt en bezorgd
door Talentenfabriek, 'blijf in beweging'-tassen voor kinderen
en senioren gemaakt en bezorgd door de buurtsportcoaches.
-

-

-

-

Talentenfabriek: 553 kinderen, 7 scholen, 50+ nieuwe
clubleden, 11 activiteiten
Kinderzomerspelen: gedurende drie weken deden er
gemiddeld 222 kinderen per dag mee
Ambulant jongerenwerk 16+: Gemiddeld
waren er 20 deelnemers bij zaalvoetbal en 25
deelnemers bij het kickboksen. Het zakgeldproject is
niet doorgegaan. Verder waren er coachingstrajecten
(22 jongeren), incidentele hulpvragen
(45 jongeren) en doorverwijzingen (8 jongeren).
Jeugdfonds Sport & Cultuur: 31 jeugdsport- en
cultuuraanvragen zijn goedgekeurd
Welzijn op recept: door corona-maatregelen waren
huisbezoeken niet toegestaan en werden er minder
huisbezoeken gepleegd. 15 mensen zijn doorverwezen.
Moeders in beweging: er waren gemiddeld 15
deelnemers per les
Met de Hersenkrakers vanuit Het Noorderlicht konden
de 75-plussers wekelijks thuis worden getraind (35
deelnemers).
Huizen van de buurt: 650 bezoekers gemiddeld per
week
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-

Diemen voor elkaar: website bezoekers (717), matches
(97), uitgevoerde diensten (944)

Juist in dit jaar was het extra belangrijk om de Diemenaren te
bereiken en ondersteunen. Eén van de maatregelen die extra is
genomen is het toegankelijk organiseren van de
KinderZomerSpelen in 2020. Met de gemeente Diemen is er
afgesproken om de gederfde inkomsten (gratis toegang voor
iedereen) en extra gemaakte kosten van € 13.217 (vanwege de
Coronamaatregelen bij de vaststelling van de subsidie over
2020 te verrekenen.
Op basis van de verantwoording kan worden geconstateerd, dat
de prestatieafspraken zoals die met de SWD voor 2020 zijn
gemaakt ook zijn gerealiseerd.
Bijzonderheden / overig

De SWD heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van
€ 34.583. Over het vrij te besteden resultaat ad € 34.583 is
conform met de Gemeente Diemen afspraken gemaakt om een
buffer op te bouwen tot minimaal zes maanden salariskosten,
toegevoegd aan de algemene reserves.
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Vluchtelingen
Werk
Nederland,
locatie Diemen
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 101.211

Doelgroep

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€99.342

Terug te vorderen
bedrag
€ 1.869

Maatschappelijke begeleiding van en inzet van taalcoaches voor
vluchtelingen.
Vluchtelingen en asielzoekers houders in Diemen

Gerealiseerde activiteiten / output

Er zijn in 2020 vanuit de basissubsidie 25 cliënten begeleid.
Daarnaast werd begeleiding aangeboden aan 19 extra cliënten
waarvoor het plusdeel van de subsidie van toepassing is.

Bijzonderheden / overig

In 2015 is de subsidierelatie met de SVAZ gewijzigd. De SVAZ
ontvangt met ingang van dit jaar een (te indexeren)
basissubsidie van € 40.000,--. In 2020 is dat 53.811€ (inclusief
compensatie voor huur van Brede Hoed). Met deze
basissubsidie is de continuïteit van de stichting gegarandeerd
waar het de personeels-, huisvestings- en organisatiekosten
betreft en kunnen op jaarbasis 25 cliënten worden begeleid. De
basissubsidie wordt vervolgens opgehoogd (plusdeel) met een
bedrag van (inmiddels) € 2.370,-- per nieuw gehuisveste
vergunninghouder vallend binnen de doelgroep waarvoor de
gemeente van het COA een vergoeding ontvangt. Voor 2020
was het plusdeel geraamd op € 47.400,-(= 20 nieuwe cliënten uit de doelgroep voormeld).
In werkelijkheid zijn in 2020 25 plus 19 nieuwe cliënten uit de
doelgroep begeleid. Dat is (binnen het plusdeel) 1 minder dan
geraamd. Dit impliceert dat de SVAZ een bedrag van € 1.869,-moet terugbetalen.
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Verleende
subsidie 2020
Mee Amstel en
Zaan
Doelstelling subsidie

€166.029

Prestaties
geleverd?
nee

Vastgestelde
subsidie 2020

Terug te vorderen
bedrag

€ 166.029

€-

Cliëntondersteuning

Doelgroep

Inwoners van Diemen ongeacht hun beperking

Gerealiseerde activiteiten/output

Cliënten die aankloppen voor ondersteuning bij MEE Amstel en
Zaan blijken vaak een meervoudige beperking te hebben. De
meest voorkomende ondersteuningsvragen vanuit cliënten zijn
financiële vragen/administratie, woonvragen, vragen
betreffende onderwijs, opleiding en scholing en
handicapgerelateerde vragen zoals toekomstverwachting en
omgaan met de beperking.
Activiteiten MEE waarvoor is beschikt:
- Cliëntondersteuning
Er zijn in totaal 98 cliënten ondersteund waarvan 66 cliënten
nieuw zijn ingestroomd. In het 3de en 4de kwartaal was er een
forse stijging van het aantal cliënten. Ook was de gemiddelde
urenzet per traject hoger van voorgaande jaren. De
belangrijkste oorzaak van deze stijging is de eerste lockdown.
Een aantal cliënten waarvan het reguliere traject was afgerond
kreeg niet de (ambulante) geïndiceerde zorg vanwege deze
lockdown .
- Informatie en Advies
Het merendeel van de informatie- en adviesvragen zijn binnen
een uur afgerond en deze worden niet geregistreerd op een
cliënt aangezien dat administratief gezien meer tijd kost dan de
beantwoording van de vraag. In 2020 is er 295 uur ingezet op
informatie & advies.
- Diagnostiek
De inzet van diagnostiek is gericht op beeldvorming,
zelfredzaamheid en IQ-bepaling. De vragen voor een
diagnostisch traject zijn gericht op passende woonbegeleiding,
opvoedondersteuning en vervolgonderwijs. Tijdens de eerste
lockdown zijn alle onderzoeken voor 4 maanden gestopt.
Hiermee kwam er een wachtlijst. In totaal zijn er in 2020 drie
cliënten aangemeld voor een diagnostische traject.
- Sociaaljuridisch advisering
De sociaaljuridische diensten bestaan voornamelijk uit
informatie & advies, mediation en bezwaar. Bij sociaaljuridische
advisering zijn er zes cliënten aangemeld en acht trajecten
afgerond (waarvan er vijf trajecten gestart zijn in 2019).
- Trainingen en cursussen
Door de RIVM – maatregelen zijn met name in Q2 en in Q4 de
fysieke trainingen halverwege gestopt of niet opgestart. Als
alternatief zijn er een aantal online trainingen ontwikkeld en
opgestart. In totaal zijn er 3 cliënten geweest die zich hebben
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aangemeld en 1 heeft het certificaat behaald (dit is resp. 15%
en 10% van het aantal van 2019). De daling is volledig toe te
schrijven aan corona.

Bijzonderheden/overig

MEE is ondanks corona doorgegaan met haar werk. In deze
periode is intensiever contact gezocht met (oud-) cliënten in
een kwetsbare situatie en hun netwerk. Alleen in noodsituaties
is er in de eerste lockdown face-to-face contact geweest. In de
periode daarna, is het face-to-face contact versoepeld (met in
achtneming van de RIVM-maatregelen). Er is een groep cliënten
waarbij het lastig was om in contact te blijven of te komen. Er is
in het 3de kwartaal een flinke stijging van het aantal meldingen
gekomen en er is een wachtlijst ontstaan.
Voornamelijk in Q2 en Q4 (waarbij er strengere maatregelen
golden) zijn er een aantal dingen niet doorgegaan.
Er €166.029 subsidie verleend en er is in 2020 €140.522 ingezet.
We zullen de subsidie vaststellen op €166.029. Met de
onderbesteding van €25.507 gaat in 2021 extra ingezet worden
om de ontstaande wachtlijsten weg te werken.

Algemene
Schakel
Vereniging
Diemen (ASV)
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 50.888,-

Doelgroep
Gerealiseerde activiteiten / output

Prestaties
geleverd?
ja

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 50.888,--

Terug te vorderen
bedrag
-

De subsidie dient ter dekking van de huurprijs voor het gebouw
De Schakel zoals die door de gemeente jaarlijks bij de vereniging
in rekening wordt gebracht.
De vereniging exploiteert het gebouw De Schakel t.b.v. verhuur
aan primair lokale verenigingen en instellingen.
Het gebouw is door de vereniging op de gebruikelijke wijze aan
de gebruikelijke partijen verhuurd.
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Bijzonderheden / overig

Humanitas
Doelstelling subsidie

Verleende
subsidie 2020
€ 11.996

Door COVID-19 heeft De Schakel huur- en horeca inkomsten
misgelopen. Door een éénmalige teruggaaf energiebelasting en
een bijdrage van de overheid wegens de verplichte sluiting van
de buurthuizen is het verlies in 2020 echter beperkt en kan het
eenvoudig worden opgevangen uit de eigen middelen van de
vereniging.

Prestaties
Vastgestelde
geleverd?
subsidie 2020
ja
€ 11.996
Ondersteuning Thuisadministratie

Terug te vorderen
bedrag
-

Doelgroep

Inwoners van Diemen die problemen hebben met het ordenen
en/of bijhouden van hun administratie, maar met hulp kunnen
leren dit zelf te doen.
Afgesproken is dat de focus ligt op bewoners met een financiële
hulpvraag, maar dat ook Diemenaren met een hulpvraag op het
gebied van rouw, eenzaamheid of re-integratie na detentie
ondersteuning kunnen krijgen.

Gerealiseerde activiteiten / output

In 2020 ondersteunde Humanitas 24 inwoners uit Diemen:
- Administratie, budgettering en schulden: 10
- Eenzaamheid: 1
- Rouw, individuele gesprekken: 7
- Rouw, lotgenotengroepen: 5
- Een nieuwe start:1
Humanitas heeft voor 17 trajecten subsidie toegekend
gekregen.
Humanitas Amsterdam en Diemen werkt binnen zes
verschillende thema’s: eenzaamheid, verlies,
thuisadministratie, detentie, opvoeden en opgroeien. In alle
activiteiten wordt gewerkt met vier Humanitas waarden:
• Regie behouden over je eigen leven;
• Ondersteuning op basis van gelijkwaardigheid;
• Verantwoordelijkheid nemen voor jezelf en voor de ander;
• Betrokken, vraaggericht en vernieuwend werken: kijken wat
er leeft in de maatschappij en activiteiten daarop aanpassen.
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Hieronder de resultaten van de Thuisadministratie:
• 55 %van de deelnemers geeft aan op meerdere gebieden,
meer dingen zelf op te lossen;
• 68 % van de deelnemers geeft aan te weten waar ze voor hulp
of advies terecht kunnen;
• 80% van de deelnemers geeft aan een overzicht te hebben
van de in- en uitkomsten;
• 35% van de deelnemers geeft aan meer structuur en
regelmaat te hebben op een dag;
• 25% van de deelnemers geeft aan betaald werk of een bijbaan
te hebben gevonden;
Humanitas kreeg een rapportcijfer van 8,3 voor wat betreft de
tevredenheid over het contact met de vrijwilliger en het effect
van de ondersteuning.
Effectmeting Rouw
• 45 % van de deelnemers geeft aan dat ze in het algemeen
meer zelfvertrouwen hebben gekregen;
• 45 % van de deelnemers heeft een beter contact met familie
of vrienden gekregen;
• 75 %van de deelnemers geeft aan zich gezonder/sterker te
voelen.

Bijzonderheden / overig

Humanitas kreeg rapportcijfer van 8,4 voor wat betreft de
tevredenheid over het contact met de vrijwilliger en het effect
van de ondersteuning.
2020 werd gekenmerkt door corona en de effecten die dit had
op het werk.
Opvallend was dat het aantal nieuwe aanmeldingen uit Diemen
in tegenstelling tot Amsterdam niet lager was dan in 2019.
Covid heeft hier geen nadelige invloed op gehad.
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KMN Kind & Co

Verleende
subsidie 2020
€ 310.469

Doelstelling subsidie

Doelgroep
Gerealiseerde activiteiten / output

Prestaties
geleverd?
Ja

Terug te vorderen
bedrag
€ 59.722

Het verminderen en voorkomen van (taal)achterstanden bij peuters in
de leeftijd van 2.5 jaar tot 4 jaar door middel van voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). Het verbeteren van de
onderwijskansen.
Peuters uit Diemen in de leeftijd van 2.5 jaar tot en met 4 jaar.
•
•

•
•
•

Bijzonderheden / overig

Vastgestelde
subsidie 2020
€ 250.747

Gedurende de schoolweken is peuteropvang met
voorschoolse educatie aangeboden aan alle peuters op de
peuteropvanglocaties van KMN Kind & Co.
Met ingang van 1 augustus 2020 is er sprake van een
wettelijke verplichting voor het aanbieden van 960 uur VVE
per kind tussen de 2.5 en 4 jaar. Vanaf 1 augustus 2020 is het
aanbod bij KMN Kind & Co uitgebreid om aan deze nieuwe
wettelijke eis te voldoen.
In 2020 hebben er tussen de 46 en 61 peuters met een
indicatie gebruik gemaakt van de peuteropvang. De overige
kinderen hebben geen VVE-indicatie.
Voor het aanbieden van VVE maakt de peuteropvang gebruik
van een erkend VVE-programma.
Bij de overgang van peuterspeelzaal naar school heeft een
warme overdracht plaatsgevonden, dat wil zeggen dat naast
een schriftelijke overdracht er ook mondeling overleg
plaatsvindt over de ontwikkeling van het kind tussen KMN
Kind & Co en de betreffende basisschool.

De totale verleende subsidie bedraagt € 310.469,-. Dit bedrag bestaat
uit € 290.519,- voor geplaatste (doelgroep)peuters en
€ 19.950,- voor de compensatie van de meerkosten van de
overgangsregeling van de cao Welzijn naar de cao Kinderopvang.
Als gevolg van corona is er sprake geweest van een verplichte sluiting
van onderwijs en kinderopvang. Voor deze periode van sluiting gelden
afwijkende afspraken. Afrekening van de sluiting wordt gebaseerd op
de aangevraagde subsidie en niet op realisatie (tenzij de realisatie
hoger is dan de aanvraag), dat betekent dat voor de sluitingsperiode
€ 67.043,- wordt toegekend. Voor de geplaatste (doelgroep)peuters is
daarmee € 239.086,- verantwoord, dit betekent dat € 51.433,- niet is
besteed. Dit heeft te maken met het feit dat er na de sluitingsperiode
minder kinderen zijn opgevangen.
De meerkosten voor de cao Welzijn worden op basis van
daadwerkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd. Uit de verantwoording
blijkt dat de meerkosten € 11.661,- bedragen. Dit betekent dat
€ 8289,- van de compensatie voor de meerkosten niet is ingezet.
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Verleende
subsidie 2020
Stichting
Kinderopvang
Diemen

Prestaties
geleverd?

€ 124.485

Doelstelling subsidie

Doelgroep
Gerealiseerde activiteiten / output

Ja

€ 120.997

Terug te vorderen
bedrag
€ 3.488

Het verminderen en voorkomen van (taal)achterstanden bij peuters in
de leeftijd van 2.5 jaar tot 4 jaar door middel van voor- en
vroegschoolse educatie (VVE). Het verbeteren van de
onderwijskansen.
Peuters uit Diemen in de leeftijd van 2.5 jaar tot en met 4 jaar.
•
•

•
•
•

Bijzonderheden / overig

Vastgestelde
subsidie 2020

Gedurende de schoolweken is peuteropvang met
voorschoolse educatie aangeboden aan alle peuters op het
Speelhuis en het Speelkasteel.
Met ingang van 1 augustus 2020 is er sprake van een
wettelijke verplichting voor het aanbieden van 960 uur VVE
per kind tussen de 2.5 en 4 jaar. Vanaf 1 augustus 2020 is het
aanbod bij Stichting Kinderopvang Diemen uitgebreid om aan
deze nieuwe wettelijke eis te voldoen.
Gemiddeld werden 19 doelgroeppeuters opgevangen. De
overige kinderen hebben geen VVE-indicatie.
Voor het aanbieden van VVE maakt de peuteropvang gebruik
van een erkend VVE-programma.
Bij de overgang van peuterspeelzaal naar school heeft een
warme overdracht plaatsgevonden, dat wil zeggen dat naast
een schriftelijke overdracht er ook mondeling overleg
plaatsvindt over de ontwikkeling van het kind tussen Het
Speelhuis en de betreffende basisschool.

De totale verleende subsidie bedraagt € 124.485,-. Dit bedrag bestaat
uit € 117.125,- voor geplaatste (doelgroep)peuters en
€ 7.360,- voor de compensatie van de meerkosten van de
overgangsregeling van de cao Welzijn naar de cao Kinderopvang.
Als gevolg van corona is er sprake geweest van een verplichte sluiting
van onderwijs en kinderopvang. Voor deze periode van sluiting gelden
afwijkende afspraken. Afrekening van de sluiting wordt gebaseerd op
de aangevraagde subsidie en niet op realisatie (tenzij de realisatie
hoger is dan de aanvraag). Voor het Speelkasteel ligt de realisatie lager
dan de aanvraag, dat betekent dat voor de sluitingsperiode € 13.514
wordt toegekend. Het Speelhuis heeft een hogere realisatie, daarmee
wordt voor de afrekening uitgegaan van de daadwerkelijke cijfers.
Voor de geplaatste (doelgroep)peuters is daarmee € 113.637,verantwoord, dit betekent dat € 3.488,- niet is besteed. Dit heeft te
maken met het feit dat er na de sluitingsperiode minder kinderen zijn
opgevangen.
De meerkosten voor de cao Welzijn worden op basis van
daadwerkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd. Uit de verantwoording
blijkt dat de meerkosten € 11.661,- bedragen. Dit betekent dat
€ 8289,- van de compensatie voor de meerkosten niet is ingezet.
De meerkosten voor de overgangsregeling van de cao Welzijn worden
op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten gesubsidieerd. Uit de

24

verantwoording blijkt dat de meerkosten € 7.360,- bedragen. Dit
bedrag is gelijk aan het aangevraagde bedrag voor compensatie.
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