COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Erkenningsubsidies 2013
Te besluiten om
1. De erkenningsubsidies 2013 volgens de in bijlage 1 bijgevoegde lijst te verlenen en de
erkenningsubsidies lager dan € 5.000,- gelijktijdig vast te stellen.
2. De vijf instellingen die niet voldoen aan de in de beleidsregels geldende criteria een
korting van 25% op het subsidiebedrag op te leggen.
3. De aanvraag voor erkenningsubsidie van het Verzetsmuseum en Impromaniacs af te
wijzen.
4. In te stemmen met de afwijkingen ten aanzien van de bepalingen uit de ASV en de
subsidiecriteria gesteld in het Beleidskader, door toepassing van de hardheidsclausule,
conform de beoordelingen in bijlage 2.
5. De subsidiebeleidsregel 2012 ‘4.3 – Muziek’ aan te vullen met de stichting Huismuziek
Krimpenerwaard en de subsidiebeleidsregel 2012 ‘5.8 – Sociaal-cultureel werk’ aan te
vullen met Buurtvereniging Schilderswijk.
Inleiding
Jaarlijks worden alle instellingen die in de afgelopen jaren een erkenningsubsidie hebben
ontvangen aangeschreven om voor het jaar daarop een aanvraag in te dienen. Uiterlijk 1 juli
2012 konden instellingen aanvragen voor het jaar 2013. In totaal hebben 43 instellingen een
aanvraag ingediend.
Beoogd effect
Met het verlenen van de erkenningsubsidies geeft de gemeente blijk van waardering aan
diverse organisaties voor het uitvoeren van hun activiteiten.
Nieuw subsidiebeleid erkenningsubsidies
Op 22 september 2011 heeft de gemeenteraad de ‘Algemene subsidieverordening 2012’
(ASV 2012) en het ‘Algemene subsidiebeleidskader 2012’ (Beleidskader) vastgesteld.
Daarnaast heeft uw college op 27 februari 2012 26 subsidiebeleidsregels vastgesteld. Met
het vaststellen van deze drie documenten is ook het subsidieproces voor de
erkenningsubsidies veranderd.
Conform het nieuwe subsidiebeleid wordt de eerste aanvraag voor erkenningsubsidie van de
instelling binnen de looptijd van de beleidsregel getoetst. Wordt er voldaan aan de in de
beleidsregel genoemde voorwaarden, kan de instelling vier jaar een beroep doen op
subsidie. De toekenning is onder voorbehoud van de jaarlijks door de gemeenteraad in de
begroting vastgestelde subsidieplafonds. Wanneer er niet wordt voldaan aan de
voorwaarden wordt er een kortingspercentage toegepast. De aanvraag in het opvolgende
jaar wordt opnieuw getoetst. Wordt er weer niet voldaan, dan krijgt de instelling geen
subsidie meer. Wordt er in het tweede jaar wel voldaan, komt men de overige jaren in
aanmerking voor subsidie.
Voor erkenningsubsidies lager dan € 5.000,- geldt dat de eerste aanvraag voor een
erkenningsubsidie nog bestuurlijk verleend wordt, vanaf het tweede jaar wordt de subsidie
ambtshalve verleend.
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Argumenten
1.
Aanvragen zijn getoetst
De aanvragen zijn getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel
2012 (ASV), het Algemene subsidiebeleidskader 2012 (Beleidskader) en de
subsidiebeleidsregels 2012. De resultaten staan per instelling in bijlage 2 gespecificeerd.
Zoals elk jaar zijn alle instellingen uitgenodigd om een aanvraag voor erkenningsubsidie bij
de gemeente in te dienen. Vergeleken met 2012 hebben de volgende instellingen voor 2013
geen aanvraag ingediend:
• Zangkoor Juliana
• Jeugdcommissie Sionskerk
• Stichting Rechtshulpwinkel
• Buitenspeeldag
De volgende instellingen dienden voor zowel 2012 als 2013 geen aanvraag in:
• Gemengd koor ‘Door inspanning Uitspanning’;
• Hippisch Centrum Krimpenerwaard.
Voor 2013 hebben twee nieuwe instellingen een aanvraag ingediend. De 'Vereniging tot
beheer van de N.V.M. spoorbaan Stormpolder' heeft een aanvraag ingediend nadat het
college de vereniging hiervoor de ruimte heeft gegeven (B&W 24 april 2012). Ook het
improvisatietheatergezelschap Impromaniacs heeft een aanvraag ingediend. Dit doet de
vereniging nadat er de afgelopen twee jaar een projectsubsidie is verstrekt. Conform de ASV
mag een instelling in het derde jaar een erkenningsubsidie aanvragen. Met beide
verenigingen is ambtelijk contact geweest omtrent de aanvraag.
2.
Effectueren afbouw subsidies jeugdsport
Bij het opstellen van de beleidsnota Sport en Bewegen is met het maatschappelijk veld
afgesproken om de subsidie voor jeugdleden af te bouwen indien combinatiefuncties
gerealiseerd zouden worden. Inmiddels zijn de combinatiefunctionarissen in Krimpen aan
den IJssel actief. In de begroting 2012 is voor de eerste maal aangekondigd dat de subsidie
afgebouwd gaat worden. Bij het opstellen van de subsidiebeleidsregels 2012 heeft het
maatschappelijk veld de mogelijkheid tot inspraak gehad. Uw college heeft na behandeling
van het inspraakrapport de beleidsregel (inclusief afbouw) vastgesteld. Dit houdt in dat voor
2013 voor het eerst het bedrag per jeugdlid van € 7,82 naar € 5,- wordt verlaagd. In 2014
wordt nog € 2,50 per jeugdlid gesubsidieerd, vanaf 2015 worden jeugdleden niet meer
gesubsidieerd. De subsidiering voor leden met een beperking blijft bestaan.
Met de verlening van de erkenningsubsidies 2013 wordt het beleid omtrent de afbouw van de
subsidies voor jeugdsport geëffectueerd.
3.
Conform nieuw subsidiebeleid korting toepassen
Alle aanvragen zijn getoetst aan de betreffende beleidsregel. Veruit de meeste instellingen
voldoen aan de gestelde voorwaarden. Deze instellingen komen ook de komende drie jaar in
aanmerking voor een subsidie. Subsidies lager dan € 5.000,- worden volgend jaar ambtelijk
verleend.
Vijf aanvragen voldoen niet aan de – voor die specifieke instelling geldende - voorwaarden
uit de subsidiebeleidsregel. Conform het vastgestelde beleid wordt voorgesteld deze
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instellingen een korting op te leggen van 25%. In onderstaand schema staat over welke
instellingen het gaat, aan welke voorwaarde niet is voldaan en de voorgestelde korting.

1
2
3
4
5

Instelling
Zwemvereniging ‘De
Lansingh’
Onderwatersportvereniging ‘Sepia’
Muziekvereniging
‘Oranje Getrouw’
Zangkoor ‘River Voices’

Reden
Minder dan 50% van de jeugdleden is
woonachtig in Krimpen aan den IJssel (46%)
Minder dan 50% van de jeugdleden is
woonachtig in Krimpen aan den IJssel (33%)
Het minimumaantal van 20 betalende leden
wordt niet behaald (12).
Minder dan 50% van de leden is woonachtig
in Krimpen aan den IJssel (45%)
Het aantal openingsuren is minder dan 4 uur
per week (3 uur en 15 minuten).

Subsidie
€ 665,-

-25%
€ 499,-

€ 210,-

€ 158,-

€ 823,92

€ 618,-

€ 433,80

€ 325,-

Speel-o-theek
€ 4.366,90*
Reuzekeus
* Dit is de subsidie exclusief de huurvergoeding á € 2.444,-. De totaalsubsidie voor 2013 is na de korting € 5.719,-.

€ 3.275,-

Wanneer de vijf genoemde instellingen bij de volgende aanvraag wederom niet aan de
subsidiecriteria voldoen, wordt geen subsidie meer verstrekt.
4.
Afwijzen aanvragen Verzetsmuseum en Impromaniacs
Bij de verlening van de erkenningsubsidies 2012 op 6 december 2011 heeft het college
besloten het Verzetsmuseum in Gouda voor de laatste maal een subsidie te verlenen en
vanaf 2013 te beëindigen. Dit besluit is medegedeeld aan het museum. Desondanks heeft
het Verzetsmuseum een aanvraag ingediend voor erkenningsubsidie in 2013. Voorgesteld
wordt deze aanvraag – conform uw besluit uit 2011 – af te wijzen.
Voorgesteld wordt om eveneens de subsidieaanvraag voor erkenningsubsidie van
Impromaniacs af te wijzen. De afgelopen twee jaar heeft Impromaniacs een projectsubsidie
ontvangen van de gemeente voor voorstellingen in de Tuyter. Conform de ASV kan de
vereniging nu aanspraak maken op een erkenningsubidie. Hierover zijn ook ambtelijke
contacten geweest. Echter, inmiddels is duidelijk geworden dat er binnen afzienbare tijd een
combinatiefunctionaris cultuur wordt aangesteld (in dienst van stichting SynerKri) die ook de
programmering van de Tuyter voor zijn/haar rekening zal nemen. Hiervoor wordt vanuit de
gemeente een budget beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt de aanvraag voor
erkenningsubsidie af te wijzen en de combinatiefunctionaris cultuur op basis van de
voorliggende aanvraag de opdracht te geven Impromaniacs op te nemen in de
programmering van de Tuyter. De subsidierelatie met Impromaniacs wordt overgenomen
door stichting SynerKri.
5.
Aanvullingen subsidiebeleidsregels
Bij het opstellen van de subsidiebeleidsregels zijn per abuis twee instellingen die aanspraak
maken op een erkenningsubsidie niet opgenomen in de betreffende beleidsregel.
Voorgesteld wordt de betreffende beleidsregels gelijktijdig aan de verlening aan te vullen.
Het gaat om stichting Huismuziek Krimpenerwaard (subsidiebeleidsregel ‘4.3 – Muziek’) en
Buurtvereniging Schilderswijk (beleidsregel ‘5.8 – Sociaal-cultureel werk’). De aanvullingen
zijn gespecificeerd in bijlage 2.
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6.
Verhoogde aanvragen afwijzen
Volgens de ASV 2012 kunnen instellingen uiterlijk 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar
waarvoor subsidie wordt aangevraagd een verhoogde aanvraag indienen. Vijf instellingen
hebben een dergelijke verhoogde aanvraag gedaan (een aanvraag die de indexering van
1,5% overstijgt). Het gaat om de volgende vijf instellingen.
Instelling
1

YMCA

2

Stichting
Huismuziek
Wielerronde
Buurtvereniging
Schilderswijk
Trouw aan Oranje

3
4
5

Subsidiebedrag Aangevraagd
2012
bedrag 2013
€ 5.198,€ 6.474,€ 500,-

€ 750,-

€ 7.996,€ 1.500,-

€ 10.000,€ 2.875,-

€ 10.457,-

€ 13.000,-

Reden
Aangevraagde bedrag is het tekort op de
begroting.
Bekostigen goede locatie voor
beginnersgroep.
Groei evenement.
Aangevraagde bedrag is het tekort op de
begroting.
Stijging kosten, minder vrijwilligers,
minder adverteerders en meer publiek.

Geadviseerd wordt alle verhoogde aanvragen af te wijzen. Ten eerste is geen van de
verhoogde aanvragen tijdig ingediend. Ten tweede bieden de door de gemeenteraad
vastgestelde subsidieplafonds geen ruimte voor honorering.
Kanttekening
1.
Afwijking van ASV en/of beleidskader; toewijzing door toepassing hardheidsclausule
Alle 43 aanvragen zijn getoetst aan de subsidiebeleid. In totaal voldeden 22 aanvragen om
verschillende redenen niet aan de gestelde voorwaarden. Acht aanvragen zijn niet tijdig
ingediend. Vijf instellingen voldoen niet aan de gestelde criteria uit de betreffende
beleidsregel, zie punt 3 bij de argumenten. Bij vijftien instellingen ontbraken er benodigde
bescheiden. Deze laatste instellingen zijn – conform ASV 2012 – in de gelegenheid gesteld
het verzuim binnen een termijn van 2 weken te herstellen. Vier instellingen hebben op dit
rappel niet gereageerd, of incorrecte gegevens nagezonden. Een overzicht van de
afwijkingen is opgenomen in bijlage 1.
Geadviseerd wordt de tien aanvragen die te laat zijn ingediend of waar bescheiden
ontbreken, ondanks de afwijkingen, met toepassing van de hardheidsclausule te verlenen. In
de beschikking wordt een waarschuwing afgegeven.
2.
Beoordeling huurcomponenten
In 2012 is aan vier instellingen naast erkenningsubsidie eveneens een vergoeding voor
huurkosten gesubsidieerd. Het gaat om YMCA, Belbus, Jeugdnatuurwacht en Speel-o-theek.
Voor YMCA geldt dat in 2012 voor de laatste maal een vergoeding is uitgekeerd. Hierover is
herhaaldelijk gecorrespondeerd met YMCA. Conform deze afspraken bestaat de subsidie
voor 2013 enkel uit een bedrag per jeugdlid. De totale subsidie daalt van € 5.198,- in 2012
naar € 525,- in 2013. De huurvergoeding die Belbus ontvangt is afgesproken voor een
periode van vijf jaar. Voor het jaar 2014 ontvangt Belbus voor de laatste maal een
huurvergoeding.
De komende maanden werkt de afdeling Samenleving aan het accommodatiebeleid.
Afdeling I en V (team vastgoed) werkt samen met afdeling Samenleving aan het project
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kostprijsdekkende huur. De huurvergoeding van bovengenoemde vier instellingen zullen
hierin meegenomen worden.
Financiën
Het totaalbedrag van de te verlenen erkenningsubsidies 2013 bedraagt € 111.797,-. Dit
bedrag past binnen het budget dat beschikbaar is voor de erkenningsubsidies. In
onderstaande tabel zijn de bedragen per beleidsregel opgenomen. In de door de
gemeenteraad vastgestelde begroting 2013 staat het subsidieplafond per beleidsregel
vermeld.

3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.2
5.6
5.7
5.8
5.12

Beleidsregel
Georganiseerd Jeugd- en jongerenwerk
Bibliotheekwerk
Kunst en musea
Muziek
Media
Sport
Wielerronde
Algemeen Maatschappelijk Werk
Minderheden
Seniorenbeleid
Sociaal-cultureel werk
Gezondheidsbeleid
Totaal

Subsidiebedrag
€ 10.128,€ 1.789,€ 4.293,€ 11.422,€ 17.736,€ 10.587,€ 8.116,€ 5.261,€ 4.121,€ 14.165,€ 21.365,€ 2.814,€ 111.797,-

Communicatie
De instellingen worden per brief op de hoogte gesteld van uw besluit. De aanvragers waarbij
de subsidie met toepassing van de hardheidsclausule wordt verleend, worden hierop
gewezen. Instellingen die niet voldoen aan de subsidiecriteria ontvangen een toelichting op
de toegepaste korting. Instellingen die een verhoogde aanvraag hebben ingediend
ontvangen een toelichting op de afwijzing.
Bijlagen
1. Aanvragen erkenningsubsidie 2013.
2. Specifieke criteria en motivering per instelling.
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