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Psychologenpraktijk Krimpen

Programma
Cluster

Wilhelminahoeve 22
2924 BE Krimpen aan den IJssel
5. Basishulp
5.0 Basishulp Krimpens Sociaal Team 2017

PROJECTSUBSIDIE
Aangevraagd bedrag

Verlening 2017
€ 49.500 + € 13.500 = € 63.000

Vaststelling 2017
€ 60.082,50

Toets ASV

Hoofdstuk 3; Aanvraag van de
subsidie
- Art. 5: Bij aanvraag in te dienen
gegevens (art. 5.2. a t/m c )
De aanvraag is volledig.
- Art. 6.2.b: Aanvraagtermijn 10
weken voor aanvang activiteit
De subsidieaanvraag is op 3 oktober
2016 ontvangen.

Hoofdstuk 7: Verantwoording subsidie
-Art. 17.1: Aanvraag binnen 13 weken
na verrichting activiteiten indienen.
De aanvraag is op 30 maart 2018,
dus
tijdig, ingediend.
-Art. 17.2: Inhoudelijk verslag waaruit
de activiteiten blijken.
De aanvraag is volledig.

Lopende 2017 is er een aanvullende
aanvraag ingediend voor uitbreiding
van de uren. Het college heeft op 12
september 2017 besloten om aan
Psychologenpraktijk Krimpen een
aanvullende subsidie te verlenen ad
€ 13.500. Daarvoor kan 150 uur
psychologen ingezet worden á € 90
per uur.
Afwijking t.o.v. ASV
Samenvatting
aanvraag

Geen
550 uur hulpverlening, á € 90 per uur,
t.b.v. inzet vanuit het Krimpens
Sociaal Team.
In september 2017 is dit opgehoogd
met 150 uur. Totaal dus 700 uur
hulpverlening.

Geen afwijkingen
667,58 uur hulpverlening, á € 90 per
uur, t.b.v. inzet vanuit het Krimpens
Sociaal Team = € 60.082,50.

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.

Cliënten
Er werden 89 unieke cliënten uit
Krimpen aan den IJssel in de
Psychologen Praktijk
Krimpen behandeld in 2017 (leeftijd 4
tot 18 jaar / 41 jongens en 48
meisjes).

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 redenen van aanmelding die het
meest voorkomen zijn
angstproblemen (incl. dwang en
fobieën), stemmingsproblemen (m.n.
somberheid) en in wat mindere mate
gedragsproblemen.
In 2017 is de gemiddelde
behandelduur een uur korter t.o.v.
2016.

De doelgroep van het Krimpens
Sociaal Team zijn alle inwoners van
Krimpen aan den IJssel van min 9
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.
Psychologenpraktijk Krimpen levert:
- 700 psychologische hulp in het
Krimpens Sociaal Team
- De prijs voor deze
psychologische hulp bedraagt
€ 90 per uur
(Dit is inclusief overhead, reiskosten,
reistijd en rapportagetijd. Dit bedrag is
tevens inclusief de eventueel door
Psychologenpraktijk Krimpen
verschuldigde omzetbelasting over de
lasten van de activiteit.)
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 de regels, en
heeft voorafgaande aan de
subsidieverlening kennis genomen
van de vereisten en deze rechtsgeldig
ondertekend.

Wachttijden
De gemiddelde wachttijd tussen
aanmelding en intake was ca 6
weken. Gestreefd wordt naar
maximaal 3 weken. De langere
wachttijd werd eerst veroorzaakt
door een forse toeloop in de
maanden maart- april. Daarom is een
extra psycholoog in de praktijk
opgenomen (GZpsycholoog
Jeugd en Systeemtherapeut).
Afstemming
Bij tien cliënten is een coach van het
KST in het gezin betrokken. De
psycholoog en de coach stemmen de
hulpverlening op elkaar af. Bij deze
gezinnen is het concept één gezin,
één plan van toepassing.
De psychologen worden uitgenodigd
voor casuïstiekbesprekingen als dat
nodig is. Daarnaast is er regelmatig
een overleg met de procesregisseurs.

Bijzonderheden

Psychologenpraktijk Krimpen
ontvangt voor 2017 een
projectsubsidie omdat zij in 2017 voor
het eerst basishulp leveren vanuit het
Krimpens Sociaal Team.

Lopende 2017 bleek het aantal
beschikbare uren te weinig. Om te
voorkomen dat lopende trajecten
moesten worden stopgezet, is het
subsidie verhoogd met € 13.500 (=
150 uur).

Inhoudelijke toetsing
beleidskader

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

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

Begroting 2017

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

Psychologenpraktijk Krimpen heeft
€ 63.000 subsidie als voorschot

projectsubsidie beschikbaar gesteld
van € 49.500.
Psychologenpraktijk Krimpen levert:
- 550 uur psychologische hulp in
het Krimpens Sociaal Team
- De prijs voor deze
psychologische hulp bedraagt
€ 90 per uur
(Dit is inclusief overhead,
reiskosten, reistijd en
rapportagetijd. Dit bedrag is
tevens inclusief de eventueel
door Psychologenpraktijk
Krimpen verschuldigde
omzetbelasting over de lasten
van de activiteit.)
Het college heeft op 12 september
2017 besloten om aan
Psychologenpraktijk Krimpen een
aanvullende subsidie te verlenen ad
€ 13.500. Daarvoor kan 150 uur extra
jeugd GGZ ingezet worden á € 90 per
uur.
In totaal is er in 2017 een beschikking
afgegeven voor € 63.000 (= 700 uur)

ontvangen.
Geadviseerd wordt om, o.b.v.
gerealiseerde uren, de
projectsubsidie vast te stellen op
€ 60.083.
Er is dus sprake van een batig saldo
van € 2.917 wat door
Psychologenpraktijk Krimpen
terugbetaald dient te worden aan de
Gemeente.

