BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2012

4.7 - COMBINATIEFUNCTIES
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan sport en bewegen
gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, derde lid van de Algemene Subsidieverordening
Krimpen aan den IJssel 2012
besluiten
vast te stellen de volgende regeling:
Combinatiefuncties
Doel
De wettelijke grondslag om landelijke impulsregeling “Brede school, sport en cultuur” via subsidie lokaal
vorm te geven. Met de Impuls wordt beoogd meer doelen tegelijkertijd te bereiken (de outcome):
• de uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in zowel het primair als het
voortgezet onderwijs;
• 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;
• het bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunst- en cultuurvormen en
onder jongeren actieve kunstbeoefening stimuleren.
Doelgroep
1. Scholen
2. Sportverenigingen
3. Culturele instellingen
4. Vrijwilligersinstellingen
Aanvrager
Stichting SYnerKri en de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Subsidiesoort
Projectsubsidie
Inwerkingtreding en looptijd
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2013 tot en met
2016.
Aanvragen die betrekking hebben op subsidies tot en met het kalenderjaar 2012 worden afgedaan volgens
de bepalingen van de ‘Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2007’ en het ‘Beleidskader
2008-2012’.
Basisvoorwaarden
1. Op basis van het normbedrag (€ 50.000 per Fte per jaar) kan subsidie aangevraagd worden.
2. De gemeente subsidieert niet meer dan 4,4 Fte (conform Rijksregeling) aan combinatiefuncties.
3. Aanvragers kunnen zelfstandig cofinanciering bij de gebruikers (o.a. schoolbesturen) bewerkstelligen.
Algemene criteria
n.v.t.
Verdeelsleutel
1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

