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SYnerKri
4. Preventie
4.7 Preventie-Gezondheidszorg
Verlening 2018

Aangevraagd bedrag

Een totaal bedrag van € 18.000,-

Toets ASV 2018

Het betreft een projectsubsidie, een
subsidie die wordt verstrekt voor een
activiteit met een eenmalig/
incidenteel karakter of met een
afgebakende tijdsomvang. (ASV 2018)
Voor projectsubsidies is de
standaardtermijn om een aanvraag in te
dienen op ten minste 10 weken
voor aanvang van de activiteit gesteld.
(artikel 7). De aanvraag is 23 juni 2018
ontvangen.

Afwijkingen t.o.v.
ASV

Geen.

Samenvatting aanvraag

De subsidieaanvraag is gebaseerd op:
-Verenigingsondersteuning
De sportraad heeft terecht extra
aandacht gevraagd voor de
verenigingsondersteuning. Deze sluit op
dit moment niet aan op de behoeften van
verenigingen.
-Plein- en Buurtsport
Er is een toenemende vraag naar
algemene sportactiviteiten in de wijk.
Ook is er een ‘gat’ in het aanbod voor
jeugd tussen de 10 en 14 jaar.
-Effectenonderzoek
Na 5 jaar SYnerKri verzoekt de
gemeente een onderzoek naar de
kwalitatieve effecten van de inzet en het
aanbod van SYnerKri.

Activiteiten

Er zijn drie activiteiten opgenomen in de
aanvraag:
-Versterking verenigingsondersteuning
“vrijwilliger in de sport”: € 6.000,Resultaat een op maat gesteld
vrijwilligersbeleid voor de deelnemende
verenigingen en per vereniging een
voorstel op welke wijze SYnerKri
invulling gaat geven aan de
verenigingsondersteuning.
-Plein- en buurtsport € 9.000,In samenwerking met het
Comenius(leer- en werkproject) en het
jongerenwerk laagdrempelige

Vaststelling 2018

wijkgerichte sportactiviteiten ontwikkelen
en aanbieden. Daarbij wordt ook
specifiek een aanbod voor 10-14 jarigen
gecreëerd.
-Effectenonderzoek SYnerKri € 3.000,SYnerKri levert een belangrijke bijdrage
aan de gemeentelijke doelstellingen als
het bevorderen van een gezonde leefstijl
en het ontdekken van een ieders
talenten. Wat is nu de feitelijke bijdrage
van SYnerKri? Er vindt een onderzoek
plaats naar kwalitatieve en kwantitatieve
aspecten van de inzet van SYnerKri.
Bijzonderheden
Op basis van bovenstaande is het
subsidiebedrag gesteld op € 18.000,Inhoudelijke toetsing
beleidskader

Voldoet aan subsidiebeleidsregel 2017:
4.1 “maatschappelijke participatiepreventie”
Het doel van deze regel is o.a.:
Deze beleidsregel heeft tot doel
maatschappelijke participatie van
specifieke doelgroepen te stimuleren.
Het betreft initiatieven met een
preventief karakter.
Dit willen we o.a. door de participatie
van kinderen en jongeren in Krimpen
aan den IJssel nu en in de toekomst te
vergroten door hen in aanraking te laten
komen met diverse activiteiten, met
name op het gebied van sport en
cultuur.
Hierin zijn o.a. de volgende
voorwaarden opgenomen:
 Het realiseren van een optimaal en
samenhangend en doorlopend
sport- en cultuuraanbod;
 De versterking van
sportverenigingen met oog op hun
maatschappelijke functie en de inzet
van sportverenigingen voor het
onderwijs, de naschoolse opvang en
de wijk;
 Het stimuleren van een dagelijks
sport- en beweegaanbod op en rond
scholen voor alle leerlingen

Begroting 2018

In de begroting 2018 zijn voldoende
middelen beschikbaar. Dit heeft
SYnerKri eigenlijk zelf bewerkstelligd,

omdat SYnerKri steeds meer gymlessen
aanbiedt aan het primair onderwijs
(mond tot mond reclame). Hierdoor
ontvangen zij steeds meer gelden van
derden. Meer gelden van derden houdt
een stijging in van de middelen die de
gemeente ontvangt voor de inzet van
combinatiefunctionarissen.
Post / Budget

6714101 Gezondheidszorg
442487 Projectsubsidie

Beslissing

De budget / project / erkenning subsidie
ad € …………….verlenen
overeenkomstig de beschikking en
subsidieovereenkomst.

Subsidie 2017
Aanbieder
Madelief
Madelief
Totaal

Aanbod
integraal
VVE Psz

Aantal 2017 Uurtarief
20
8,38
21

Uren
Uren totaal
Kostprijs
Ouderbijdragen* Subsidie
280
5.600
47.376,00
9.800,00
37.576,00
420
8.820
74.617,20
3.792,60
70.824,60
14.420
08.400,60

* Ouderbijdragen regulier o.b.v. "Uitvoeringsprogramma Het Jonge Kind": 1,75 euro (bij modaal inkomen van 36.500 euro)
* Ouderbijdragen VVE o.b.v. het "VNG Adviestabel ouderbijdragen peuterwerk 2017": 0,43 euro

