COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie CapelleWerkt 2017 inzake Kinderboerderij Klein Boveneind
Te besluiten om
1. Projectsubsidie CapelleWerkt 2017 inzake Kinderboerderij Klein Boveneind vast te
stellen op het verleende bedrag € 234.125,00
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 CapelleWerkt binnen de gestelde kaders is
ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen uit de subsidiebeleidsregel 3.14 “beheer
kinderboerderij Klein Boveneind”
Argumenten
1.1 CapelleWerkt 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 CapelleWerkt 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 CapelleWerkt bevat naast een jaarrekening en een jaarverslag
ook een accountantsverklaring.
1.3 CapelleWerkt heeft de activiteiten conform de beschikking in 2017 uitgevoerd.
De negen maanden in 2017 stonden in het teken van kwaliteitsborging en het organiseren
van activiteiten, conform de voorwaarden in de beleidsregel “beheer kinderboerderij Klein
Boveneind”.
Kanttekeningen
1.1 CapelleWerkt sluit de jaarrekening kinderboerderij Klein Boveneind af met een negatief
resultaat van € 3.383,Het jaar 2017 was een uniek jaar. Er is dan ook geen aanleiding om nu conclusies te
trekken. Er is na de afgelopen 9 maanden nog niet een volledig financieel overzicht of de
begrotingsposten over een periode van 12 maanden ook goed aansluiten bij de realiteit. Dit
overzicht wordt in de loop van 2018 verkregen. Het tekort is voor rekening van CapelleWerkt.

Financiën
Zie kanttekening 1.1.
Communicatie
CapelleWerkt ontvangt een vaststellingsbeschikking waarin dit besluit gecommuniceerd.
Uitvoering
Niet van toepassing
Bijlagen
1. Jaarrekening CapelleWerkt 2017, specifiek kinderboerderij
2. Jaarverslag CapelleWerkt 2017, specifiek kinderboerderij
3. Accountsverklaring
4. Projectsubsidiebeschikking 2017
5. Subsidieregel 3.13 Beheer Kinderboerderij Klein Boveneind
6. Vaststellingsbeschikking 2017
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