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Geachte heer Paul,
Op 21 november 2012 ontving ik uw definitieve aanvraag tot subsidieverlening voor het
jaar 2013 voor de uitvoering van de subsidiebeleidsregels “Brede School” en
“Combinatiefuncties”. Hierop heeft het college van burgemeester en wethouders op 4
december 2012 besloten om aan stichting SYnerKri projectsubsidie te verlenen en
gedeeltelijk vast te stellen.
In deze beschikking informeer ik u over de genomen besluiten ten aanzien van de
subsidieverlening (en gedeeltelijke vaststelling) inclusief de motivering, de
subsidievoorwaarden, de financiële afwikkeling, de verantwoording en uw mogelijkheid tot
bezwaar. Ik wijs u er op dat subsidies voor het boekjaar 2012 afgehandeld worden op basis
van de algemene subsidieverordening 2007 (ASV2007), de subsidies voor boekjaar 2013
worden afgehandeld op basis van de algemene subsidieverordening 2012 (ASV2012).
Subsidieverlening
Aanloopkosten 2012
Op basis van de ASV2007 heeft het college besloten om € 15.000 als projectsubsidie aan
stichting SYnerKri te verlenen. De projectsubsidie wordt, met toepassing van de
hardheidsclausule, gelijktijdig vastgesteld. U hoeft voor deze projectsubsidie geen aparte
aanvraag tot vaststelling in te dienen.
Subsidieverlening 2013
Op basis van de ASV 2012 heeft het college besloten om aan stichting SYnerKri een
projectsubsidie te verlenen voor het jaar 2013, deze is als volgt opgebouwd:
Combinatiefuncties
€ 195.000
Brede School
€ 65.000 (incl. € 10.000 cultuureducatie tijdens reguliere schooltijden)
Cultureel Programma
€ 15.000 +/+
Totaal
€ 275.000
Motivering
Aanloopkosten 2012
Stichting SYnerKri beschikt op dit moment nog niet over financiële middelen. De stichting
gaat wel de uitvoering geven aan bovenstaande beleidsvelden. Hierdoor moet zij nu reeds
diensten (waaronder brede school activiteiten) en investeringen bekostigen.
Het kan zijn dat stichting SYnerKri niet de volledige projectsubsidie in 2012 nodig zal
hebben. In dat geval dienen deze middelen, conform de ASV 2007 art. 26, in een
egalisatiereserve gestort te worden. Bij de (financiële) verantwoording 2013, t.b.v. de
aanvraag subsidievaststelling, dient stichting SYnerKri dit inzichtelijk te maken.
Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Subsidieverlening 2013
De aanvraag tot subsidieverlening 2013 door stichting SYnerKri is getoetst aan de
ASV2012. Hieruit zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen. Omdat het een stichting
in oprichting betreft, heeft het college besloten om het regime van een projectsubsidie toe
te passen, bovendien worden subsidievoorwaarden gesteld. Het college heeft de intentie
om tot een structurele subsidierelatie te komen, daarom mag uw stichting een
egalisatiereserve vormen.
De stichting SYnerKri vraagt subsidie aan die betrekking heeft op de subsidiebeleidsregels
“Brede School” en “Combinatiefuncties”. Uw aanvraag is getoetst aan deze beleidsregels.
Subsidievoorwaarden
Combinatiefuncties
De subsidiebeleidsregel “Combinatiefuncties” is voor Stichting SYnerKri leidend. De
combinatiefunctionarissen voeren werkzaamheden uit voor:
- De schoolbesturen, voor Brede School activiteiten;
- De sportraad Krimpen, voor de lokale sportverenigingen, en;
- Krimpense culturele instellingen;
Uw stichting moet ten minste 3,9 Fte aan combinatiefunctionarissen gerealiseerd hebben.
Dit aantal Fte is gebaseerd op de Rijksafspraken waar de gemeente Krimpen aan den
IJssel aan moet voldoen. Per Fte per jaar is een normbedrag € 50.000 beschikbaar; 3,9 Fte
x € 50.000 leidt tot voornoemd bedrag à € 195.000 als subsidie.
Maatschappelijke stages
Het kabinet Rutte II heeft in het regeerakkoord opgenomen dat de wettelijke verplichte
maatschappelijke stages per 2015 (voor scholen schooljaar 2015/16) worden afgeschaft.
De bijbehorende rijksfinanciering stopt vanaf 2015 (schooljaar 2015/2016). Bij effectuering
van dit voornemen treed ik in overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs en
stichting SYnerKri om nader te bepalen of en op welke onze faciliterende rol t.a.v. de
maatschappelijke stages wordt gecontinueerd.
Brede School
Stichting SYnerKri voert het Brede School beleid uit zoals is opgenomen in de
subsidiebeleidsregel “Brede School”. Van de verleende subsidie à € 65.000 is € 10.000
bestemd voor cultuureducatie tijdens school. Stichting SYnerKri dient hiervoor alle
basisscholen in Krimpen aan den IJssel te benaderen en afstemming te hebben met de
Muziekschool Krimpen in het kader van het aanbod Kunst+.
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Voor de verdeling van de activiteiten van de brede over sport en cultuur heeft het college
besloten als richtlijn 40% sport, 40% cultuur en 20% onbestemd. Dit jaar wordt gebruikt om
deze verdeling te monitoren, dit kan in de toekomst leiden tot aanpassing van de verdeling.
Sport
De sportactiviteiten dienen bij te dragen aan de beleidsdoelen zoals geformuleerd in de
beleidsnota Sport&Bewegen, in meer specifieke zin:
• Ten minste 600 uur gymnastieklessen tijdens schooltijd, waarin de leerlingen kennis
kunnen maken met verschillende sporten
• Vakantieactiviteiten
• Uitvoering van de schoolsporttoernooien
• Uitvoering (op wens van de scholen) van de sportdagen
Cultuur
Stichting SynerKri draagt bij aan het culturele klimaat in Krimpen aan den IJssel. Door
middel van cultuureducatie en brede school activiteiten wordt de Krimpense jeugd
gestimuleerd op cultureel vlak. Door vorm te geven aan het (amateur) theaterprogramma,
een cultuurplatform en een culturele agenda wordt een inspanning geleverd aan een
culturele basisinfrastructuur voor alle Krimpense inwoners.
Voor het jaar 2013 gelden de volgende specifieke prestatieafspraken:
1. Opstarten amateur theaterprogrammering in de Tuyter, waarbij in ieder geval
jeugdtheater Quint en Impromaniacs (financieel) worden ondersteund.
2. Aanbieden binnenschoolse activiteiten op het gebied van cultuureducatie aan alle
basisscholen.
3. Afstemmen met de coördinator Kunst+ (Muziekschool) over de afbakening van het
werkveld.
4. Starten met een cultuurplatform, waarin vertegenwoordigers van de culturele sector in
Krimpen zich kunnen verenigen. In het platform moet ruimte zijn voor professionele en
amateur instellingen.
5. Het opzetten en onderhouden van een culturele agenda.
6. Als aanspreekpunt fungeren voor culturele (amateur)instellingen en scholen waar het
gaat om cultuur.
Ontwikkelen (prestatie)monitor
Gedurende 2013 ontwikkelt u in samenspraak met de gemeente een monitor voor de
prestaties. Deze monitor dient (op termijn) bij te dragen aan de subsidieafspraken met uw
stichting en als input voor de gemeente programmabegroting. Het ontwikkelen, beheer en
uitvoering van de (prestatie)monitor is onderdeel van de subsidievoorwaarden.
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Financiële afwikkeling
Aanloopkosten 2012
De subsidie voor de aanloopkosten wordt in zijn geheel aan uw stichting overgemaakt. Dit
vindt plaats binnen zes weken na verzending van deze beschikking.
Subsidieverlening 2013
De projectsubsidie aan uw stichting wordt voor 100% als voorschot aan uw stichting
overgemaakt, dit gebeurt in 4 termijnen:
Januari 2013
€ 68.750
April 2013
€ 68.750
Juli 2013
€ 68.750
Oktober 2013
€ 68.750 +/+
Totaal
€ 275.000
Subsidievaststelling
Procedure ASV2013
Het college stelt het subsidiebedrag vast na afloop van de subsidieperiode. Dit doet zij aan
de hand van uw financiële en inhoudelijke verantwoording. Zorgt u ervoor dat u die voor 1
april 2014 bij de gemeente heeft ingediend. Bij de aanvraag tot vaststelling worden de
bepalingen in de Algemene Subsidieverordening 2012 Krimpen aan den IJssel toegepast.
Inhoudelijke verantwoording
De inhoudelijke verantwoording gaat in op de hierboven genoemde prestatieafspraken.
Financiële verantwoording
Omdat u stichting in oprichting is heeft het college besloten aanvullende voorwaarden te
stellen in geval van onderbenutting van de activiteiten budgetten brede school en cultuur.
Mocht voornoemde onderbenutting plaatsvinden dan dient uw stichting deze middelen in
een bestemmingsreserve te storten (en niet in de algemene egalisatiereserve). Op de
balans ziet het college de volgende reserves terug:
• Egalisatiereserve
• Bestemmingsreserve Brede School
• Bestemmingsreserve Culturele activiteiten
De gemeente gaat samen met uw stichting in overleg met de Sportraad Krimpen om de
subsidierelatie tussen de sportraad en de gemeente anders vorm te geven. Mogelijk leidt
dit tot aanvullende financiële voorwaarden.
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Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen
zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat ik uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Tot slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Robert Knoop. Hij is te bereiken
op maandag t/m donderdag per e-mail op robertknoop@krimpenaandenijssel.nl of via het
algemene telefoonnummer 14 0180.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

Mr. H.S. Prins
Directeur Afdeling Samenleving
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