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Geachte heer Binnendijk,
Op 14 maart 2017 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen. Deze hebben wij getoetst
aan de algemene subsidieverordening en aan subsidiebeleidsregel 3.14 “beheer
kinderboerderij Klein Boveneind”. Wij hebben op 21 maart 2017 besloten om aan uw
stichting een eenmalige subsidie (frictiekosten) en projectsubsidie te verlenen.
1. Motivering besluit
1.1 Subsidiebeleidsregel van toepassing
Uw aanvraag heeft u gedaan op ons verzoek. Uw beoogde activiteiten en de daaraan
gekoppelde begroting sluiten aan op hetgeen in de subsidiebeleidsregel staat opgenomen.
Volledigheidshalve hebben wij de subsidiebeleidsregel waaraan uw stichting moet voldoen
toegevoegd als bijlage bij deze beschikking. De subsidiebeleidsregel is gebaseerd op het
door de gemeenteraad vastgesteld kader voor de verzelfstandiging van de kinderboerderij.
Naast deze subsidiebeschikking ondertekenen wij een samenwerkingsovereenkomst met
uw stichting, waarin de subsidievoorwaarden uit de subsidiebeleidsregel zijn opgenomen.
1.2 Opbouw subsidieplafond
Eenmalige subsidie frictiekosten
Uw stichting heeft aangegeven eenmalige frictiekosten à € 5.000 te maken ter
voorbereiding op de overname van de exploitatie van de kinderboerderij. Het college heeft
besloten om uw stichting eenmalig een subsidie à € 5.000 te verlenen voor deze
frictiekosten.

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

Projectsubsidie beheer en exploitatie kinderboerderij
Het subsidieplafond – op jaarbasis – is als volgt opgebouwd:
Algemeen directe kosten
€ 46.002
Personeel
€ 202.373
Inzet Promen
€ 31.081
Berekend plafond kaders
€ 279.744
Ziekterisico (< 6 weken)
€ 4.0001
Loonkosten subsidie
€ 9.430
Vastgoed direct
€ 4.570
Vastgoed indirect
€ 6.601
Management
€ 1.123
Subtotaal
€ 305.468
Opbrengsten
€
0
TOTAAL excl. Eigenarenbeheer
€ 305.468
Eigenarenbeheer
Totaal

€ 12.710

Gemeentelijke lasten
Totaal

€ 49.806

Huur
Totaal

€ 83.745

TOTAAL KADER RAAD

€ 447.728

1.3 Detachering 3,6 Fte gemeente krimpen aan den IJssen + 0,9 Fte Promen
Uit deze middelen dient u ook de kosten van de detachering van de 4,5 Fte personeel2 te
bekostigen. U ontvangt voor de 3,6 Fte kosten per maand een factuur van de gemeente
Krimpen aan den IJssel. Promen maakt met uw stichting afspraken over de wijze van
facturering van de 0,9 Fte personeel.
1.4 Planmatig eigenaren beheer
Het College zal de overdracht van middelen voor het planmatig eigenarenbeheer later in
2017 effecturen, beoogd wordt dit mogelijk te maken per 1 september 2017.

Het bedrag van € 4.000 is niet opgenomen in de meerjarenbegroting. Het risico ziekteverzuim wordt thans ten laste
gebracht van een kostenpost bij de afdeling openbare werken en wordt niet doorbelast als een kostenpost van de
kinderboerderij.
2
3,61 fte voor beheer en dierenverzorging en 0,89 fte voor de educatieve functie.
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1.5 Huur
Gelet op alle nieuwbouwactiviteiten van 2017 wordt de huurprijs opnieuw vastgesteld. Het
ligt derhalve niet voor de hand om in 2017 huur aan uw stichting te gaan vragen (en te
subsidiëren). Vanaf 1-1-2018 zal een huurcontract aangeboden worden en kan de huur
enerzijds gesubsidieerd en anderzijds geïnd worden.
2. Financiële afwikkeling
De eenmalige subsidie ten behoeve van de frictiekosten maken wij bij de 1e tranche over.
Uw stichting heeft op jaarbasis een aanvraag van € 305.500 ingediend. Deze beschikking
heeft betrekking op de periode 1 april tot en met 31 december. Dit houdt in dat uw stichting
75% van € 305.500, zijnde € 229.125, ontvangt. Het bedrag à € 229.125 maken wij als
volgt over op uw bankrekeningnummer:
1e tranche
€ 76.375 + € 5.000 april 2017
2e tranche
€ 76.375
juli 2017
e
3 tranche
€ 76.375
oktober 2017
3. Verantwoording
Uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2017 moet uiterlijk 1 mei 2018 ingediend zijn.
Uw stichting dient zich tevens te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in de
algemene subsidieverordening 2012.
3.1 Aanleveren keurings- en inspectierapporten
Alle keurings- en inspectierapporten worden aan de gemeente Krimpen aan den IJssel
aangeboden en maken onderdeel uit van uw prestatiebeoordeling.
3.2 Geen tussentijdse rapportage
Gelet op het feit dat 2017 het eerste jaar is dat uw stichting de kinderboerderij gaat
exploiteren kan het college, op grond van artikel 12 van de algemene subsidie verordening,
de verplichting voor een tussentijdse rapportage opleggen. Gelet op het feit dat uw
stichting slechts 9 maanden subsidie ontvangt in 2017 heeft het college besloten deze
verplichting niet op te leggen.
3.3 Meldingsplicht
Uw organisatie doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of
dat niet of niet geheel aan de verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
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3.4 Toepassing regime voor subsidievaststelling
Gelet op de hoogte van de subsidie valt uw stichting onder de zwaarste verantwoording
zoals opgenomen in artikel 18 “Verantwoording subsidies vanaf 50.000 euro” van de
algemene subsidieverordening.
Het college van burgemeester en wethouder past bij de vaststelling het regime van de
jaarlijkse subsidie toe. Dit houdt in dat artikel 19 lid 1b en verder van toepassing is. Na
afloop van een subsidiejaar verantwoordt IJsselWerk zich door inzending van een
jaarrekening en een accountantsverklaring. In deze rekening zijn de ontwikkeling van het
vermogen, de baten en lasten van de kinderboerderij vermeld. Er bestaat geen bezwaar
tegen het feit deze jaarverantwoording onderdeel is van de (bredere) jaarrekening van
IJsselWerk. Met betrekking tot reservevorming (algemene reserve respectievelijk
bestemmingsreserve) gelden de regels van de algemene subsidieverordening.
4. Heeft u bezwaar?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen
zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Gemeente Krimpen aan den IJssel
T.a.v. Burgemeester en wethouders
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze
brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen
behandelen. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
 uw naam, adres, datum en handtekening;
 een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt
bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
 de reden waarom u bezwaar maakt.
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Tot slot
Het college wenst uw stichting veel succes en plezier toe bij het uitvoeren van deze nieuwe
taken.
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Robert Knoop. Hij is per e-mail
op robertknoop@krimpenaandenijssel.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0180 te
bereiken.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

T.J. Kruithof
Directeur Afdeling Samenleving
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