COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie binnensport SYnerKri 2017
Te besluiten om
1. Projectsubsidie binnensport SYnerkri 2017 vast te stellen op € 302.000,00
2. Akkoord te gaan op de toevoeging van het positief resultaat van € 15.088,01 aan de
bestemmingsreserves binnensport
Inleiding
Een verleende subsidie dient na afloop vastgesteld te worden onder de voorwaarden die zijn
opgenomen in de leidende algemene subsidieverordening (Asv). Voor de subsidieverlening
2017 is voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de verordening van 2012 leidend.
Beoogd effect
Vaststellen of de projectsubsidie 2017 door de SYnerKri binnen de gestelde kaders is
ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen uit de subsidiebeleidsregel 3.13 “beheer
binnensport”
Argumenten
1.1 SYnerKri heeft binnen de gestelde termijn een vaststellingsaanvraag ingediend.
De instelling die een projectsubsidie heeft ontvangen dient uiterlijk binnen 13 weken na de
afronding van het project verantwoording af te leggen van de verleende subsidie waarna de
subsidie wordt vastgesteld. De vaststellingsaanvraag is, binnen de termijn, ontvangen op 16
april 2018.
1.2 SYnerKri heeft bij de verantwoording de juiste stukken toegevoegd.
De vaststellingsaanvraag bevat ten minste: de realisatie van het project, waarvoor de
subsidie werd verleend en een overzicht van de aan het project verbonden uitgaven en
inkomsten. De aanvraag van SYnerKri bevat naast een jaarrekening en een jaarverslag ook
een accountantsverklaring.
1.3 SYnerKri heeft de activiteiten conform de beschikking in 2017 uitgevoerd.
De binnensportaccommodaties dienen belangrijke maatschappelijke functies, namelijk sport
& bewegen, recreatief en sportief, individueel, georganiseerd of in onderwijsverband.
Per 1 januari 2017 is het beheer van de binnensportaccommodaties extern verzelfstandigd.
Het beheer van de binnensportaccommodaties wordt uitgevoerd door SYnerKri.
Het betreft:
a) Dagelijkse beheer:
- Programmabeheer
- Exploitatiebeheer
- Facilitair beheer
b) Eigenarenbeheer
Voor het dagelijks beheer is in 2017 projectsubsidie verleend aan SYNerKri. SYnerkri heeft
conform afspraak onder dit dagelijks beheer het programma-, exploitatie- en facilitair beheer
vormgegeven. (Zie bijlage 4 voor een samenvatting verantwoording prestaties)

1.4 SYnerKri verzoekt het college om het positief resultaat, te weten € 15.088,01 toe te
voegen aan de bestemmingsreserves binnensport
Met de toevoeging blijft het bedrag in 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.
Gezien de prille nieuwe situatie is het advies om het positief resultaat Binnensport door
SYnerKri toe te laten voegen aan de reserve binnensport voor een financieel gezond beheer
van de binnensport.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
De subsidie die is opgenomen voor de binnensport sluit aan met het door ons betaalde en
verantwoorde bedrag in de gemeentelijke rekening.
De huur- en pachtopbrengsten van de verschillende gymlokalen (excl. vergaderruimtes) is
nagenoeg gelijk aan de opbrengst van de gemeente over 2016. Er is een geringe stijging van
zo’n € 1.500,- á € 2.000,-.
Het uiteindelijke positieve resultaat van € 15. 88,010 is een goede start voor de het eerste
jaar van overname van de binnensport door SynerKri.
Communicatie
SYnerKri ontvangt een vaststellingsbeschikking waarin dit besluit gecommuniceerd.
Uitvoering
Niet van toepassing
Bijlagen
1. Jaarrekening SYnerKri 2017
2. Jaarverslag SYnerkri 2017
3. Accountsverklaring
4. VI voorwaarden en afspraken binnensport 2017
5. Projectsubsidiebeschikking 2017
6. Subsidieregel 3.13 Beheer Binnensport
7. Vaststellingsbeschikking 2017
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