Organisatie

Psychosociale zorgpraktijk beGRIP

Programma
Cluster

5. Basishulp
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team 2017

Aangevraagd bedrag

Verlening 2017
€ 74.993

Vaststelling 2017
€ 74.993

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de
subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.1 t/m 5.4)
De aanvraag voldoet aan het gestelde
in het subsidiebeleidskader “5.0
Basishulp Krimpens Sociaal Team
2017”.
- Art. 6: Aanvraagtermijn uiterlijk 1 juli
De subsidieaanvraag is op 11 juli
2016 ontvangen en op 8 november is
de herziene aanvraag ingediend.

Aanvraag tot vaststelling is op 22 mei
2018 bij ons ingediend, dus niet voor
1 mei (3 weken te laat).

Afwijkingen t.o.v.
ASV

BeGRIP was te laat met het indienen
van de aanvraag. Voorgesteld wordt
om de hardheidsclausule toe te
passen t.a.v. indieningstermijn en
BeGRIP in de beschikking er op
wijzen dat zij tijdig moeten aanvragen.

De aanvraag tot vaststelling subsidie
was te laat. Voorgesteld wordt om de
hardheidsclausule toe te passen t.a.v.
indieningstermijn en BeGRIP in de
beschikking er op wijzen dat zij tijdig
de aanvraag tot vaststelling moeten
indienen.

Samenvatting
aanvraag

1350 uur hulpverlening, á € 55,55 per
uur, t.b.v. inzet vanuit het Krimpens
Sociaal Team.

1350 uur hulpverlening, á € 55,55 per
uur, t.b.v. inzet vanuit het Krimpens
Sociaal Team.

Activiteiten

Het Krimpens Sociaal Team maakt
onderdeel uit van de Krimpense
toegang voor opvoeding, welzijn, zorg
en inkomensvoorzieningen. Deze
toegang valt onder de
verantwoordelijkheid van de
gemeente.

BeGRIP Coaching heeft uitvoering
gegeven aan de voorgenomen
activiteiten.

Toets ASV

Het doel van het Krimpens Sociaal
Team is het stabiliseren en/of het
oplossen van complexe
problematieken bij de inwoners en/of
gezinnen in Krimpen. Het Krimpens
Sociaal Team biedt hulp bij complexe,
meervoudige problematiek, waarbij
een integrale werkwijze noodzakelijk
is. Het Krimpens Sociaal Team werkt
vanuit het principe één gezin, één
plan, één regisseur.
De doelgroep van het Krimpens
Sociaal Team zijn alle inwoners van
Krimpen aan den IJssel van min 9

De aanvraag tot vaststelling bevat:
a. een verslag
b. een overzicht van de activiteiten
c. een balansoverzicht
d. een accountantsverklaring

BeGRIP heeft in 2017 54
cliëntsystemen langdurig ondersteund
en de basishulp geboden bij
complexe, meervoudige
problematieken, waarbij een integrale
werkwijze noodzakelijk is. Dit zijn
grotendeels langdurige trajecten,
waarvan 30 zijn afgesloten en de
overige doorlopen in 2018.
Naast deze langdurige trajecten heeft
BeGRIP, in opdracht van de
procesregisseurs KST, 25 casussen
opgepakt vanuit een
politiezorgformulier en /of
een verzoek tot
hulpvraagverheldering.
BeGRIP werkte vanuit het principe
één gezin, één plan, één regisseur.
BeGRIP werd aangestuurd en werkte
in opdracht van de verschillende
procesregisseurs van het KST.

maanden oud tot en met 100 jaar en
ouder die te maken hebben met
complexe, meervoudige problematiek
die men zelf niet kan of wil oplossen.
BeGRIP levert:
- 1350 uur basishulp in het
Krimpens Sociaal Team
- De prijs voor deze basishulp
bedraagt € 55,55 per uur
(Dit is inclusief overhead,
reiskosten, reistijd en
rapportagetijd. Dit bedrag is
tevens inclusief de eventueel
door BeGRIP verschuldigde
omzetbelasting over de lasten
van de activiteit.)

Bijzonderheden

De kwaliteitseisen en
randvoorwaarden zijn vastgelegd in
de bijlage Uitvoeringsvoorwaarden
subsidiebeleidskader basishulp
Krimpens Sociaal Team, behorend bij
de “Beleidsregel Subsidiëring 2017
5.0 – Basishulp Krimpens Sociaal
Team”. De subsidieontvanger heeft
zich gecommitteerd aan deze regels,
en heeft voorafgaande aan de
subsidieverlening kennis genomen
van de vereisten en deze rechtsgeldig
ondertekend. De bijlage maakt
onderdeel uit van de
subsidieovereenkomst.
De subsidieovereenkomst wordt voor
de periode van één jaar afgesloten.

De medewerkers van BeGRIP
hebben de verplichte overleggen en
trainingen vanuit het KST bijgewoond.
BeGRIP heeft 1.350 uur basishulp
vanuit het KST geleverd.
BeGRIP hanteert een inclusief
uurtarief van € 55,55 per uur. Dus
voor 1.350 uur á € 55,55 = € 74.993.

Zie hierboven bij “Activiteiten”
Op verzoek van BeGRIP wordt de
subsidierelatie vanaf 2019 beëindigd.

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

De subsidieaanvraag voldoet aan de
subsidiecriteria, zoals vastgelegd in
de “Beleidsregel subsidiëring 2017
5.0 – Basishulp Krimpens Sociaal
Team”.

BeGRIP heeft de gevraagde
prestaties geleverd conform de
Beleidsregel subsidiëring 2017: “5.0 –
Basishulp Krimpens Sociaal Team”.

Begroting 2016

Het subsidieplafond wordt niet
overschreden.

De prestaties zijn geleverd binnen het
financieel kader van de
subsidieverlening.

Post / Budget

6671201 KST Jeugdhulp

6671201 KST Jeugdhulp

Beslissing

Voor de periode 1 januari 2017 tot en
met 31 december 2017 wordt een
budgetsubsidie beschikbaar gesteld
van € 74.993.

BeGRIP heeft € 74.993 subsidie als
voorschot ontvangen.

BeGRIP levert:
- 1350 uur basishulp in het
Krimpens Sociaal Team
- De prijs voor deze basishulp

Geadviseerd wordt om de subsidie
aan BeGRIP, voor het leveren van
basishulp vanuit het KST, vast te
stellen op het verleende bedrag t.w.
€ 74.993.

bedraagt € 55,55 per uur
(Dit is inclusief overhead,
reiskosten, reistijd en
rapportagetijd. Dit bedrag is
tevens inclusief de eventueel
door BeGRIP verschuldigde
omzetbelasting over de lasten
van de activiteit.)
De hardheidsclausule toepassen
t.a.v. de indieningstermijn.

De hardheidsclausule toepassen
t.a.v. de indieningstermijn.

