COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Projectsubsidie SYnerKri Extra Impuls Sport 2018.
Te besluiten om
In het kader van een Extra Impuls Sport 2018
1. subsidie te verlenen á € 6000,- voor Project impuls verenigingsondersteuning
“Vrijwilliger in de sport”.
2. subsidie te verlenen á € 9.000,- voor Impuls aan plein- en buurtsport.
3. subsidie te verlenen á € 3.000,- Effectenonderzoek van SYnerKri.
Inleiding
De reguliere rijksmiddelen vanuit de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties worden
jaarlijks via een budgetsubsidie subsidie verleend aan SYnerKri. Hoe meer gelden van
derden SYnerKri genereert, hoe meer rijksmiddelen de gemeente ontvangt in het kader van
deze regeling. SYnerKri is een zeer actieve stichting is die veel gelden van derden
binnenhaalt. SYnerKri genereert gelden van derden door zich te verhuren aan primair
onderwijsscholen voor het geven van lessen Lichamelijke Oefening. De extra rijksmiddelen
voor de gemeente Krimpen aan den IJssel in 2018 zijn € 18.000,-.
In samenspraak met de gemeente is SYnerKri gekomen tot een plan voor drie verschillende
projecten binnen dit financieel budget.
Beoogd effect
 Verenigingsondersteuning
Dit project is bedoeld om een extra impuls te geven aan de verenigingsondersteuning door
SYnerKri, een aanbod dat passend is op de ondersteuningsvraag van de sportverenigingen,
zowel in maatwerk per vereniging als in algemene verenigingsondersteuning.
 Plein- en Buurtsport
Dit project is bedoeld om een extra impuls te geven aan het buitenschoolse sportaanbod. Er
is een toenemende vraag naar algemene sportactiviteiten in de wijk, waarbij aandacht is voor
de doelgroep jeugd tussen de 10 en 14 jaar.
 Effectenonderzoek
Dit onderzoek, dat uitgevoerd gaat worden door een onafhankelijk onderzoeksbureau, dient
antwoord te geven op de vraag: Wat hebben combinatiefunctionarissen in Krimpen aan den
IJssel onder de vlag van SYnerKri in de afgelopen 5 jaar voor effecten bereikt? Dit wordt
weergegeven in kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekresultaten.
Argumenten
1.1 De Sportraad heeft per brief bij het college extra aandacht gevraagd voor de
verenigingsondersteuning.
In de aan het college gerichte brief geeft de Sportraad aan dat het aanbod nu niet aansluit op
de ondersteuningsvraag van de verenigingen. SYnerKri erkent de extra aandacht die dit
onderwerp behoeft. Het project “vrijwilliger in de sport” heeft als doel een op maat gesteld
vrijwilligersbeleid voor de deelnemende verenigingen en per vereniging een voorstel op
welke wijze SYnerKri invulling gaat geven aan haar eigen verenigingsondersteuning. Deze
extra impuls is nodig om een ervaren projectleider in te huren en binnen dit project een basis
te leggen voor de verenigingsondersteuning voor de komende jaren. Hierin is ook aandacht
voor het helpen, ondersteunen en delen van expertise tussen de verenigingen onderling.

2.1 In het coalitieakkoord wordt aandacht gevraagd voor een breed en gevarieerd aanbod,
dat toegankelijk is voor alle inwoners.
Het project Plein – en Buurtsport sluit aan bij het coalitieakkoord 2018-2022, waarin de
wijkgerichte aanpak voor alle doelgroepen een speerpunt is. De coalitie wil inzetten om
wijkactiviteiten met een breed gevarieerd aanbod. Door meer in de wijk aanwezig te zijn,
ontstaat een laagdrempelige kennismaking met sport- en beweegactiviteiten voor een
doelgroep die tot wat meer afstand staat van het lidmaatschap van een sportvereniging door
bijvoorbeeld een beperking of sociale positie.
Het inclusief sporten is in het landelijk Sportakkoord 2018-2022 ook één van de speerpunten.
3.1 Terugkijken, evalueren en analyseren geeft input, inspiratie en visie op de toekomst.
Na 5 jaar is het moment gekomen om samen met SYnerKri een onderzoek te doen naar de
inzet van combinatiefunctionarissen in Krimpen aan den IJssel. Hierbij wordt niet alleen naar
de kwantitatieve resultaten gevraagd, maar ook naar de kwalitatieve effecten van de inzet en
het aanbod van SYnerKri. In hoeverre dragen deze effecten bij aan de gemeentelijke
doelstellingen in kader van sportstimulering, preventie en participatie?
Kanttekeningen
1.1 t/m 1.3 SYnerKri krijgt al jaarlijks reguliere subsidie verleend
Van deze subsidiegelden voert SYnerKri conform normbedragen kostendekkend de Brede
Impuls combinatiefuncties uit.
1.1 t/m 3.1 De financiële middelen zijn in 2018 ter beschikking.
In 2018 is de Brede Impuls Combinatiefuncties net als in voorgaande jaren nog een jaarlijkse
regeling. De gemeente moet elk jaar een nieuwe aanvraag indienen. Afhankelijk van de
landelijke hoeveelheid aanvragen is het mogelijk om bij extra inkomsten van derden ook
extra rijksmiddelen te ontvangen. De consequentie is dat deze extra middelen dus niet
structureel aan de budgetsubsidie kunnen worden toegevoegd, maar alleen als
projectsubsidie aan SYnerKri kunnen worden verleend.
Financiën
In de begroting 2018 zijn voldoende middelen beschikbaar. De subsidie valt dit jaar onder
beleidsregel 4.7 Preventie gezondheidszorg.
Communicatie
SYnerKri ontvangt een verleningsbeschikking met het collegebesluit ten aanzien van deze
projectsubsidie-aanvraag. De Sportraad ontvangt een reactiebrief over het project
“Vrijwilliger in de Sport”.
Uitvoering
De uitvoering geschiedt door SYnerKri. Conform de Algemene Subsidieverordening (artikel
21) verantwoordt SYnerKri na afloop van de projecten de ontvangen subsidie. Het college
stelt op basis van deze verantwoording de projectsubsidie vast.
Bijlagen
1. Subsidieaanvraag SYnerKri Extra Impuls Sport
2. VI projectsubsidieaanvraag SYnerKri Extra Impuls Sport
3. Brief Sportraad “Advies verenigingsondersteuning SYnerKri”
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