COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie Jeugd- en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH)
Te besluiten om
1. De projectsubsidie voor het participatietraject Buitenvoorzieningen Oudere Jeugd
vast te stellen op € 5.000,- en bijgevoegde vaststellingsbeschikking te verzenden (zie
bijlage 1)
2. In de vaststellingsbeschikking op te nemen dat de financiële ruimte tussen het
verleende subsidiebedrag en de daadwerkelijke kosten bestemd dient te worden voor
een jeugdinitiatief in de buitenruimte in 2018.
Inleiding
Op 15 december 2015 heeft uw college besloten de Buitenvoorzieningen Oudere Jeugd
(BOJ’s) op te knappen. Aan Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland (JJMH) is
gevraagd hiervoor een participatietraject met jongeren uit te voeren. Op 14 december 2016
heeft u hiervoor met een verleningsbeschikking van € 5.000,- verstuurd aan het Jeugd en
Jongerenwerk Midden-Holland, en dit bedrag direct overgemaakt. Conform afspraak
(opgenomen in de verleningsbeschikking) verantwoordt JJMH deze verleende subsidie door
middel van een inhoudelijk en financieel verslag.
Beoogd effect
Het formeel afsluiten van het participatietraject Buitenvoorzieningen Oudere Jeugd (BOJ’s)
van JJMH.
Argumenten
1.1 In de verleningsbeschikking heeft het college aan het JJMH het verzoek tot een
verantwoording gedaan na afloop van het traject.
Het JJMH heeft een verantwoording gestuurd. Het college dient op basis van de
verantwoording de subsidie achteraf vast te stellen.
2.1 Het verleende bedrag van € 5.000 is verleend voor opknappen van buitenvoorzieningen.
Het totale bedrag van € 5.000,- is bestemd. Zo is de financiële ruimte tussen het verleende
bedrag en de daadwerkelijke kosten ook nog steeds bestemd voor jeugd in de buitenruimte.
De financiële ruimte is € 778,-. Het JJMH mag dit bedrag houden en aan dit doel besteden.
Het JJMH verantwoordt de besteding van dit bedrag in het financieel jaarverslag van de
budgetsubsidie 2018. Dit besluit is verwerkt in de vaststellingsbeschikking zie bijlage 1.
Kanttekeningen
2.2 De aanvraag tot vaststelling is niet binnen de gestelde termijn door de Gemeente
Krimpen aan den IJssel ontvangen.
JJMH geeft aan dat het project een iets langere doorlooptijd heeft gehad. Daarmee heeft de
verantwoording ook langer op zich laten wachten.

Financiën
Het JJMH heeft het project uitgevoerd binnen het budget van € 5.000,-. De financiële ruimte
is € 778,-. Het JJMH behoudt dit bedrag en besteedt dit bedrag in 2018 aan een
jeugdinitiatief in de buitenruimte.
Communicatie
Het besluit wordt met een vaststellingsbeschikking gecommuniceerd naar JJMH.
Uitvoering
Geen bijzonderheden.
Bijlagen
1. Vaststellingsbeschikking projectsubsidie JJMH
2. Verantwoording projectsubsidie JJMH
3. Verleningsbeschikking projectsubsidie JJMH
4. Collegevoorstel opknappen BOJ’s
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