
 

 

BEGROTING 

 
De begrotingen (zie pagina’s hierna) betreffen een exploitatiebegroting en een 
investeringsbegroting. Er is een subsidieaanvraag bij de gemeente gedaan welke betrekking heeft 
op de exploitatie van het PieterBrueghelHuis voor de periode van november 2016 tot en met 
december 2019 (de subsidie is voorlopig voor vier jaar toegezegd onder voorwaarde van een 
periodieke rapportage). 
 
Personeelskosten 
Dit betreft de kosten voor een coördinator (bij voorkeur een activiteitenbegeleider met inzicht in 
ziektebeelden en beperkingen) en een beheerder. De formatie van de coördinator ontwikkelt zich 
parallel aan de ontwikkeling van de deelnemersaantallen van 1 fte bij aanvang tot 1,5 fte bij 80 
unieke deelnemers gemiddeld per maand in 2019. Zie voor het takenpakket paragraaf 7. 
De formatie van de beheerder blijft in principe gelijk: 0,5 fte, voor conciërgetaken, sleutelbeheer en 
(coördinatie) van onderhoud. 
 
Vrijwilligerskosten 
Kosten voor werving, deskundigheidsbevordering en attentieregeling. 
Vrijwilligers zijn de ruggengraat van de voorziening. Het is daarom belangrijk dat er voldoende 
middelen zijn om hen te ondersteunen. 
De kosten stijgen met de toename van het aantal vrijwilligers van 20 gemiddeld per maand bij 
aanvang tot 30 vrijwilligers in 2019. 
 
Activiteitenkosten 
Dit betreft aanschaf verbruiksmateriaal en kosten voor organisatie van activiteiten (entreekosten, 
excursie, enz.), incidentele inhuur zzp-er. 
Deze kosten bewegen mee met het aantal deelnemers. 
 
Huisvestingskosten  
Dit betreft: huur (of hypotheeklasten), energie, onderhoud, afvalvoorziening, belasting, verzekering 
en schoonmaak.  
De ruimtebehoefte ontwikkelt zich sprongsgewijs met het aantal deelnemers: 

 Algemene ruimte (inloop / kantine en keuken); 150 / 200 m² 

 Huiskamer en activiteitenruimte, per groep: 50 – 100 m². Ambitie is dat er per dagdeel 
gemiddeld 2 activiteiten zullen “draaien”, Dit geeft een ruimtebeslag van gemiddeld 200 m² 
per dagdeel, ex. algemene ruimte. 

 Ruimte voor realisatie informatiepunt (spreekkamer), winkel en werkplaats 

 Ruimte voor opslag materiaal, apparatuur en (tuin-)gereedschap 
 
Gegeven de grootte van pand en buitenruimte is er in de begroting van uitgegaan dat inkomsten 
kunnen worden gegenereerd door verhuur van ruimte. 
 
Apparaatskosten 
Dit betreft ICT-voorzieningen, kantoor, PR/drukwerk, telefoon, abonnements- / registratiekosten, 
accountant en verzekering (bestuurlijke aansprakelijkheid) 
Deze kosten stijgen met de toename van de formatie van professionals en vrijwilligers. 
 

Inkomsten 
Omdat het PieterBrueghelHuis wordt opgezet als een algemene voorziening wordt de financiering 
gebaseerd op de volgende inkomsten: 

 Subsidie (op basis van door gemeente geaccepteerde aanvraag) 

 Eigen bijdragen deelnemers (berekeningsgrondslag: groei van 40 naar 80 unieke deelnemers 
gemiddeld per maand) 

 Verkoop van producten (creatieve producten / producten uit pluk- en/of moestuin) 

 Verhuur van ruimtes 

 Sponsoring en giften 
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Exploitatiebegroting PBH               versie 9 
           

Jaar   aanvangsjaar   1e jaar   2e jaar   3e jaar 

INKOMSTEN                 

Opbrengsten                 

Deelnemers - eigen bijdrage   0    3.000   4.500    6.000  

Verkoop producten  0   500   1.000    1.500  

Subsidie (exploitatie)  56.509    214.420    243.279    273.338  

(Onder)verhuur ruimtes  0   13.000   13.000    10.000  

Omzet totaal  56.509   230.920   261.779   290.838  

   0    16.500    18.500    17.500  

KOSTEN          

Personeelskosten                 

Coördinator (3e jaar 1,5 fte)   10.000    60.000   76.000    92.000  

Beheerder gebouwen  4.500   27.000   27.400   27.800  

totaal  14.500   87.000   103.400   119.800  

           

Vrijwilligerskosten                 

Opleiding en attenties   600    7.000    8.500    10.000  

totaal  600   7.000   8.500   10.000  

           

Activiteitenkosten                 

Materialen e.d.   0    12.500    19.000    25.000  

totaal  0   12.500   19.000   25.000  

           

Huisvestingskosten                 

Huur pand   13.320    39.960   40.879    41.819  

Energiekosten  8.133   24.400   24.888   25.386  

Reparatie/klein onderhoud  0   4.250   4.500   4.750  

OZB en overige belastingen  1.283   3.849   3.926   4.004  

Schoonmaakkosten  2.000   6.000   6.120   6.242  

Verzekeringen  1.175   3.525   3.596   3.667  

Overige/onvoorzien  5.000   750   1.500   1.500  

totaal  30.911   82.734   85.409   87.369  

   29.680   29.680       

Apparaatskosten                 

Kantoorbenodigdheden   533    3.200   3.264    3.329  

Drukwerk  1.200   1.200   800   1.600  

PR & Communicatie  4.000   4.000   5.500   5.610  

Telefoon / WIFI / CAI  417   2.500   2.550   2.601  

Acc.- en advieskosten  1.000   6.000   6.120   6.242  

Algemene kosten  417   2.500   2.750   3.000  

Huishoudelijk gebruik  300   6.500   8.000   9.500  

Overige kosten  417   2.500   3.200   3.500  

Afschrijvingen  2.214   13.286   13.286   13.286  

totaal  10.498   41.686   45.470   48.669  

            

Totale kosten  56.509   230.920   261.779   290.838  
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PBH - Investeringsbegroting  Versie 9       

Vaste activa     
Onroerend goed  €                          -      
Verbouwing  €           50.000,00     
Kantoor inventaris  €             3.872,00    
Computer en software  €             4.235,00    
Inrichting verblijfruimtes, terrassen *  €           18.150,00    
Huishoudelijke apparatuur en machines  €           36.300,00    
Apparatuur en gereedschappen tbv activiteiten  €             6.050,00    
Waarborgsom (huur)  €             9.990,00    
Diversen  €             1.000,00    
Totaal vaste activa  €         129.597,00    

    

Vlottende activa     
Debiteuren - nvt  €                          -      
Voorraad - nvt  €                          -      
Voorfinanciering BTW - niet BTW plichtig  €                          -      
Diversen  €             1.000,00    

Totaal vlottende activa  €             1.000,00    

    

Openings- en aanloopuitgaven     
buurtvoorlichting, media, opening  €             5.000,00    

Totaal openings- en aanloopuitgaven  €             5.000,00    

    

Totaal investeringen   €         135.597,00    

    

     

Liquide middelen     
Giro  €                          -      
Bank  €           17.000,00    
Kas  €                          -      

Totaal liquide middelen  €           17.000,00    

    
* gerekend is met gedeeltelijk nieuw en o.a. meubilair van de kringloop 

  en verwerving middels advertentie(s) via b.v. Skyline TV 

 
 

1. Risico-inventarisatie 
 
Huisvesting 
Staat van (onderhoud van) het pand (asbest, financiering achterstallig onderhoud) 
Tegenvallende verhuuropbrengsten 
Geprognotiseerde funding voor inrichting wordt niet gehaald 
 
Deelnemers  
Geprognotiseerde aantallen worden niet gehaald 
Concept van met en door (Talentmv) stagneert, bijv. door overbelasting mantelzorgers 
 
Vrijwilligers  
Geprognotiseerde aantallen worden niet behaald 
Hoog aantal kwetsbare vrijwilligers (i.r.t. werkbelasting coördinator) 
 
Ketensamenwerking  
Stagnatie in doorstroom te zware deelnemers 
Stagnatie in ketensamenwerking (onderwijs, zorg, maatschappelijke organisaties) 
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2. Maatschappelijk rendement 
 
Bij de berekening van het maatschappelijk rendement is de benoemde outcome de basis. 
Om tot een berekening te komen gaan we uit van de volgende veronderstellingen: 

- dat deelnemers eerder bij het PieterBrueghelHuis terecht kunnen dan in de reguliere 
dagbesteding 

- dat deelnemers vanuit het PieterBrueghelHuis later zullen doorstromen naar een 
maatwerkvoorziening (bijvoorbeeld een verpleeghuis) 
 

Een combinatie van deze 2 veronderstellingen leidt voor 30 zorgvragers tot de volgende aanname: 
 

 Scenario PieterBrueghelHuis Scenario reguliere dagbesteding 

Instroom / uitstroom 5 jaar x 203.000,-- pj    
1.015.000 

3,5 jaar à 623,-- pppm 784.980 

Gebruik verpleeghuis 1 jaar à 150,-- pppd 1.642.500 2 jaar à 150,-- pppd 3.285.000 

  2.657.500  4.069.980 

 
De gemeente een besparing op van: € 1.412.480,--, exclusief maatschappelijk rendement: 

- uitstroom naar betaald werk van deelnemende kwetsbare werkzoekenden (€ 600,-- / 
1.300,-- pppm) 

- positief effect op draagkracht / draaglast balans van vrijwilligers 
 
 
 
 
Bestuur 
PieterBrueghelHuis 
 
Veghel, augustus 2016 
 


