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Samenvatting
aanvraag

€ 30.753,Verleningsinformatie
DDe activiteiten leveren een bijdrage aan
het voorkomen van psychische
problemen, door het verstreken van de
eigen kracht, het vergroten van de
veerkracht of het bevorderen van een
gezonde leefstijl.

€ 26.267,50
Vaststellingsinformatie
De ontvangen rapportage biedt inzicht in
de wijze waarop het project is uitgevoerd,
wat de behaalde resultaten zijn en de
kosten worden eveneens verantwoord.

De activiteiten / interventies zijn:
 Cursus “Verder na verlies”
 Deskundigheidsbevordering van
vrijwilligers
 Cursus “Meer zelfvertrouwen”
 Inloopochtenden voor weduwen en
weduwnaars
 Vriendentraining (8-12 jarigen)
 Vriendentraining (12-16 jarigen)
 Piep zei de muis (4-8 jarigen)
Toets ASV en
Subsidiebeleidskader

De aanvraag is getoetst aan de ASV
2012. De aanvraag is compleet en tijdig
ingediend. De aanvraag voldoet ook
aan de voorwaarden die het
Beleidskader 2012 aan een
projectsubsidie stelt.

Toets Beleidsregel
‘5-12
Gezondheidsbeleid´

Om voor subsidie in aanmerking te
komen dient de instelling aan de
volgende voorwaarden te voldoen:
1. de projecten vinden plaats met en
binnen samenwerkingsverbanden;
2. de gemeente Krimpen aan den
IJssel is een van de
samenwerkingspartners in het
project of fungeert direct als
opdrachtgever voor het uit te voeren
project;
3. de subsidies sluiten aan bij de
speerpunten, die benoemd zijn in de

De ASV schrijft voor dat het verzoek tot
vaststelling van de subsidie uiterlijk 13
weken na afloop van het project wordt
ingediend. In dit geval eindigde deze
termijn op 1 april 2017.

N.v.t.

Post / Budget

Beslissing

beleidsnota Sociaal Domein Kracht
van Krimpen;
4. de projectactiviteiten leveren een
directe bijdrage aan het bereiken
van de doelen van het
Preventieprogramma;
5. er worden geen subsidies verstrekt
aan individuele personen of
(on)georganiseerde groeperingen,
die geen hoofddoel hebben op het
terrein volksgezondheid.
6620704 / 442487 en 6714101 /
442487 Beschikbaar budget is
toereikend
Aan Indigo / Context een
projectsubsidie van € 30.753,- te
verlenen voor het uitvoeren van
verschillende activiteiten die gericht zijn
op het voorkomen van psychische
problemen.

N.v.t.

De aan Indigo verleende subsidie vast te
stellen op een bedrag van € 26.267,50,- .
Het verschil van € 4.485,50 terug te
vorderen.

