Netwerk Buurtdemocratie MVO
Historische en demografische achtergrond informatie Muntel, Vliert, Orthenpoort.

Inleiding
Vanaf 1 januari 2016 zijn de bewoners van Muntel, Vliert en Orthenpoort zelf verantwoordelijk voor
de besteding van een bedrag van €32000,- Dit bedrag is afkomstig van een aantal reeds bestaande
subsidies plus een nieuwe subsidie, het Wijkspeerpuntenbudget.
Dit document bevat een overzicht van waar de subsidies de afgelopen twee jaar aan besteed zijn plus
wat demografische informatie over de wijk Muntel, Vliert en Orthenpoort. Het document is bedoeld
om een inzicht te krijgen in waar het geld zoal aan besteed is.

Bestaande subsidies
Van de bestaande subsidies heeft de gemeente bepaald welk gedeelte wijk gebonden is. Dit is niet
altijd het volledige bedrag van een bepaalde subsidie. De bedragen die wijk gebonden zijn worden bij
elkaar opgeteld en verdeeld over de verschillende wijken, afhankelijk van het aantal inwoners. MVO
kent 7284 inwoners. Dat is 4,81 procent van het aantal inwoners van de gemeente ’s-Hertogenbosch
(150.999)

Doe Geld voor jongeren
Hiervoor is €49.500,- beschikbaar waarvan €48.500,- voor de wijken. Hiervan is €2.332,85 voor MVO.

Goed voor elkaar!
Voor deze regeling is €106.000,- beschikbaar, waarvan €26.000,- wijkgericht is. Daarvan is weer
€1.250,60 voor MVO.

Vrijwillige jeugd- en jongerenwerk
Hiervoor is in totaal €193.000,- beschikbaar. Een groot deel hiervan is structureel dan wel wijk
overstijgend (Scouting en Divers bijvoorbeeld) waardoor uiteindelijk €55.000,- beschikbaar is.
Hiervan is €2.645,- voor MVO.

Jeugdvakantiewerk
Hiervoor is €45.000,- beschikbaar waarvan €2.164,50 voor MVO

Ouderenverenigingen
Hiervoor is €36.500,- beschikbaar dat direct door de gemeente wordt verdeel, omdat ouderen
verenigingen niet wijk gebonden zijn.

Platform 073
Dit platform wordt direct met €40.000,- door de gemeente gesubsidieerd. Ook hier geldt dat het
Platform niet wijk gebonden is.

Wijkspeerpuntenbudget
Dit is ene nieuwe subsidie die speciaal bedoeld is voor de nieuwe Bewoners Advies Groepen. Het
totale budget hiervoor is €250.000,- waarvan €12.025,- voor MVO.

BIG regeling
Voor de Bewoners Initiatief Regeling is €250.000,- beschikbaar waarvan €12.500,- voor MVO.
Op de volgende pagina staat een en ander in tabel vorm verder uitgewerkt.

Tabellen
Overzicht subsidieregelingen wijken en
buurten
Totaal
Goed voor elkaar
€ 106.000,00
Bewoners Initiatief Geld
€ 250.000,00
(BIG)
Doe-geld voor jongeren
€ 49.500,00
Vrijwillig Jeugd- en
€ 193.000,00
jongerenwerk
Ouderenverenigingen
€ 36.500,00
Jeugdvakantiewerk
€ 45.000,00
Platform 073
€ 40.000,00
Wijkspeerpuntenbudget
€ 250.000,00
Totaal
€ 970.000,00

wijkgericht
€ 26.000,00
€ 250.000,00
€ 48.500,00
€ 55.000,00

Bewoners
12467
12087
13981
7263
9133
12547
7555
6514
19343
17138
20395
5828
4332
2416
150999

€ 138.000,00

perc
3,85
37,06

MVO
€ 1.250,60
€ 12.025,00

7,19
8,15

€ 2.332,85
€ 2.645,50

6,67

€ 2.164,50

37,06
100,00

€ 12.025,00
€ 32.443,45

€ 36.500,00
€ 45.000,00
€ 40.000,00
€ 250.000,00
€ 674.500,00

Overzicht inwoners per wijk in ’s-Hertogenbosch
Wijk/dorp
1 Binnenstad
2 Zuidoost
3 Graafsepoort
4 Muntel/Vliert
5 Rosmalen Zuid
6 Rosmalen Noord
7 De Groote Wielen
8 Empel
9 Noord
10 Maaspoort
11 West
12 Engelen
13 Nuland
14 Vinkel
Totaal Gemeente

structureel
€ 80.000,00

Perc Bedrag
8,26
€ 55.713,70
8,00
€ 53.960,00
9,26
€ 62.458,70
4,81
€ 32.443,45
6,05
€ 40.807,25
8,31
€ 56.050,95
5,00
€ 33.725,00
4,31
€ 29.070,95
12,81 € 86.403,45
11,35 € 76.555,75
13,51 € 91.124,95
3,86
€ 26.035,70
2,87
€ 19.358,15
1,60
€ 10.792,00
€ 674.500,00

€ 294.500,00

Waar zijn de vroegere subsidies aan besteed?
Er zijn overzichten beschikbaar van waar de subsidies naartoe zijn gegaan. Het overgrote deel van
deze subsidies is echter niet direct te koppelen aan MVO. Alleen de BIG regeling is volledig in MVO
besteed. De exacte gegevens zijn beschikbaar als daar interesse voor is.
De enige subsidies die ik over de jaren 2014 en 2015 direct aan MVO kan koppelen zijn de volgende
geweest:





Doe Geld: €5.000,-.
Goed voor elkaar!: Niets.
Vrijwillig jeugd- en jongerenwerk: niets.
Jeugdvakantiewerk: De Hobbel, €815,-

Het komt er dus op neer dat er in wezen vrijwel geen geld uit de oorspronkelijke regelingen in MVO
terecht is gekomen.
De BIG gelden zijn volledige in MVO besteed. Ook hiervan zijn de gegevens van de afgelopen drie jaar
beschikbaar. Samengevat komt het vanaf maart 2013 tm juni 2016 op het volgende neer:
Aantal aanvragen:
Goedgekeurd
Gedeeltelijk goedgekeurd
Afgekeurd

94
54
32
8

De meeste aanvragen zijn dus direct goedgekeurd, een aantal is naar benden bijgesteld en een klein
aantal is afgekeurd. De naar beneden bijgestelde aanvragen hadden vaak te maken met kosten zoals
voedsel en drank, die in MVO niet in aanmerking kwamen voor BIG geld.
Hieronder een overzicht van wat voor types aanvragen er bij de BIG zijn geweest:
Type aanvraag
Activiteit
Jeugdwerk
Kindervakantie
Speeldagen
Straatfeest
Wijkkrant
Eindtotaal

Aantal
43
7
3
4
30
7
94

De gedetailleerde gegevens zijn op verzoek beschikbaar in de vorm van een Excel spreadsheet..

Demografische gegevens
Het is handig om te weten wat de bevolkingssamenstelling van MVO precies is. Hieronder volgen wat
getallen hierover. Cijfers van november 2016
Totaal aantal inwoners:
Aantal Mannen
Aantal Vrouwen
Kinderen jonger dan 10 jaar
Jeugd 10-20
Jeugd 20-25
65+
Nederlandse origine
Niet-Nederlandse origine

7284
3497
3787
756
705
619
1566
5845
1439

Meer informatie en details vind je op de gemeente website:
https://s-hertogenbosch.buurtmonitor.nl/

