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Op 15 september 2016 is de aanvraag
ontvangen. De aanvraag voldoet aan de
voorwaarden van de ASV. Op 12 oktober
2016 hebben we een herziene begroting
ontvangen.
Normaliter dient een aanvraag uiterlijk 1 juli
ingediend te zijn. SYnerKri heeft uitstel
aangevraagd en gekregen voor het indienen
van de aanvraag.
Er zijn geen afwijkingen ten opzichte van de
ASV geconstateerd.
Stichting SYnerKri geeft een impuls aan
sport en cultuur in Krimpen aan den IJssel.
SYnerKri is gestart in 2013 als
netwerkorganisatie en voert de regeling
combinatiefunctionarissen uit voor de
gemeente. SYnerKri richt zich met name op
de leeftijd 4 t/m 12 jaar en zoekt voor het
organiseren van activiteiten samenwerking
met andere partijen.
Concreet wordt subsidie aangevraagd voor
de volgende onderdelen:
1) Combinatiefuncties
2) Brede School
3) Cultureel programma Tuyter
4) Cultuureducatie (plus coördinatie)
5) Ondersteuning sportverenigingen
6) Evenementen

1)In september 2016 heeft het college
besloten voor 2017 en 2018 een
projectsubsidie te verlenen aan SYnerKri
voor het beheer van de
binnensportaccommodaties. Er is een
intentie uitgesproken om deze subsidie vanaf
2019 bij de budgetsubsidie te voegen.
2) Een deel van het budget dat SYnerKri
ontvangt voor de inzet van de
combinatiefunctionarissen is tot en met 2016
ingezet voor het ondersteunen van de twee
vo scholen op het gebied van
maatschappelijke stage (MaS). Gezamenlijk
met SYnerKri en de scholen heeft de

Vaststelling 2017
€ 299.465
Op 16 april 2018 ontving de gemeente het
jaarverslag en de jaarrekening 2017. Op 3
mei 2018 ontvingen we de aanvullende
accountcontroles.
De aanvraag tot vaststelling is binnen de
gestelde termijn ontvangen, namelijk voor 1
mei 2018 en binnen aanzienlijke termijn
aangevuld met de stukken van de account

Conform de aanvraag is op basis van de
verantwoording geconstateerd dat hier
invulling aan gegeven is.
Zie hieronder de toelichting.

Voor naast staande onderwerpen is in de
verantwoording aandacht besteed aan de
wijze waarop hier in 2017 invulling aan
gegeven is.
Met betrekking tot de
verenigingsondersteuning is op een tweetal
wijze geïnvesteerd, namelijk sportmaanden
voor ledenwerving en thema-avonden voor
algemene ondersteuning. Met betrekking tot
het laatste mag geconcludeerd worden dat
dit in 2017 niet van de grond is gekomen en
hetgeen wat is ondernomen niet aansloot op
de behoeften van verenigingen. Voor 2019
vindt hiervoor dan ook aanscherping van de
opdracht plaats. In 2018 zet Synerkri in op
een onderzoek/analyse
1) Dit heeft plaatsgevonden en in 2019 wordt
deze projectsubsidie toegevoegd aan de
budgetsubsidie. Projectsubsidie 2017 wordt
apart verantwoord.

2) MAS heeft niet plaatsgevonden conform
afspraak. Comenius heeft gebruik gemaakt
van het aanbod tot een maatschappelijke
dag, comenius4you.
Het Comenius laat alle leerlingen uit klas 3
één keer per jaar kennis maken met

gemeente geconstateerd dat de MaS geen
gevolg zal krijgen. Mede gezien de minimale
betrokkenheid van de twee scholen op dit
moment, is met SYnerKri is afgesproken dat
de inzet op de scholen in 2017 tot een
minimum wordt beperkt. SYnerKri biedt
beide scholen aan een maatschappelijke dag
te organiseren. De uren die vrijkomen
worden in 2017 besteed om een extra impuls
te geven aan cultuureducatie.

vrijwilligerswerk onder de noemer,
Comenius4You. De Comenius4You dag
vond plaats op vrijdag 10 maart 2017. Deze
dag is gekoppeld aan de grote landelijke
vrijwilligersdag van het Oranjefonds NLdoet.
Synerkri verzamelt voor deze dag
betekenisvolle klussen i.s.m. lokale
maatschappelijke organisaties zoals
Crimpenersteyn, Tiendhove, Zwaneneiland.
In het vierde kwartaal van 2017 is SYnerKri
verder na gaan denken over een aanbod
voor het VO. In gesprekken met VO wordt
ingezet op betekenisvolle activiteiten die
voor verbinding zorgen tussen het
schoolprogramma en maatschappelijke
behoeftes (betekenisvol leren).

Inhoudelijke toetsing
beleidskader en
beleidsregel
Maatschappelijke
participatie - Preventie
Begroting 2017

3) SYnerKri heef besloten het
bewegingsonderwijs op een andere manier
in te zetten. De subsidie wordt niet langer
ingezet voor het bewegingsonderwijs zelf,
maar voor advies en ondersteuning. Een
deel van de uren blijft over voor andere
doeleinden. Afgesproken is dat deze uren
worden ingezet voor sportstimulering.

3) Met alle basisscholen is gesproken over
de inzet voor sportstimulering. Dit heeft
geresulteerd in een versterkte inzet op
Pleinsport, naschoolse sport- en
spelactiviteiten op het schoolplein. Deze
activiteiten worden inmiddels structureel
georganiseerd. Daarnaast is ook de inzet
van sport als tussenschoolse activiteit bij Het
Octaaf versterkt. Elke dag worden hier door
ons sport- en spelactiviteiten begeleid als
aantrekkelijke invulling van de middagpauze.

4) SYnerKri ontvangt een subsidie voor
programmering in de Tuyter. Met de komst
van de Cultuurwerkplaats – met een
opdracht die in het verlengde hiervan ligt – is
het logischer de budgetten in de toekomst te
bundelen. De intentie is dit per 2018 te doen.

4) in 2018 is besloten om de
cultuurwerkplaats onder Synerkri te laten
vallen. Er is een incidentele aanvraag in
gediend en verleend voor het seizoen 20182019. Voor 2019 en verder ligt er een
structureel verzoek bij de gemeente om
hiervoor budget ter beschikking te stellen.

De aanvraag voldoet aan het
subsidiebeleidskader 2012 en de
beleidsregel.

De aanvraag tot vaststelling voldoet aan het
subsidiebeleidskader 2012 en de
beleidsregel.

De subsidie wordt betaald uit de
kostenplaats Combinatiefunctionaris. Uit
deze kostenplaats worden geen andere
subsidies betaald. Het budget is toereikend.

Er wordt in de vaststellingsaanvraag
uitgegaan van een subsidie van € 306.465 in
plaats van het bedrag dat als bijdrage voor
de combinatiefunctionarissen is verleend,
namelijk € 299.465,-.
Het is exact een verschil van € 7.000,- die
betrekking heeft op de projectsubsidie
‘aangepast’ sporten.
Deze projectsubsidie wordt apart
vastgesteld.

De indexering voor 2017 is bepaald op 1%.
De subsidie komt hiermee uit op € 299.465.

De subsidie bestaat uit de volgende
onderdelen:
a)
b)

Beslissing

€ 196.950
€ 13.635

Brede School
€ 55.550
Cultureel programma
De Tuyter
€ 18.180
e) Ondersteuning
sportverenigingen
€ 6.060
f) Evenementen
€ 9.090
Totaal
€ 299.465
6530103 Combinatiefunctionaris / 442485
Budget-subsidies
Stichting SYnerKri een budgetsubsidie voor
2017 te verlenen van € 299.465. De
budgetsubsidie verlenen overeenkomstig de
concept subsidieovereenkomst.
c)
d)

Post / Budget

Combinatiefuncties
Cultuureducatie

De subsidie die ter vaststelling wordt
aangeboden behelst de volgende
onderdelen:
a) € 196.950
b) € 10.100
€ 3.535
c) € 55.550
d)

€ 18.180

e) € 6.060
f) € 9. 090
€ 299.465
6530103 Combinatiefunctionaris / 442485
Budget-subsidies
1.
De budgetsubsidie 2017 voor
SYnerkri vast te stellen op € 299.465,2.
Het positief saldo van 26.000,- toe
te laten voegen aan de reserve.
Het totale exploitatieresultaat bedraagt ruim
€ 26.000 (positief) en is t.o.v. 2016
toegenomen met zo’n € 17.000. Dit is een
goede basis om de activiteiten voort te
kunnen zetten.
Reden voor dit positief resultaat zit in:
-Geen huisvestingskosten Onderdak’
-Activiteiten cultuureducatie lopen over jaar
heen
-De activiteiten van de cultuurwerkplaats zijn
alleen eerste helft van het jaar door SYnerKri
gefinancierd.
De reserve van SYnerKri is per 31-12-2017
met de toevoeging aan de reserve beneden
de grens van 15% zoals opgenomen in
artikel 20, lid 1 van de Asv 2012. Met de
toevoeging van het positief saldo krijgt
SYnerKri een stevigere financiële basis.

