COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie taalcoaching 2017
Te besluiten om
1. De projectsubsidie taalcoaching 2017 voor ContourdeTwern vast te stellen op € 29.230,-.
Inleiding
In het project taalcoaching worden inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel door
getrainde vrijwilligers, zowel individueel als groepsgewijs, gedurende een jaar geholpen hun
taalbeheersing te verbeteren.
De subsidie voor de taalcoaching is als volgt opgebouwd:
€20.230

€ 9.000

Bijdrage van de gemeente Rotterdam in het kader
van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs
(WEB). Rotterdam is de centrum gemeente voor
de WEB en ontvangt middelen van het rijk voor de
uitvoering. Een gedeelte van deze middelen wordt
beschikbaar gesteld aan de regiogemeenten voor
de lokale inzet.
Aanvulling uit eigen middelen

In te zetten conform regionale afspraken en
de WEB, te verantwoorden vóór 1 april 2018
aan de gemeente Rotterdam. De gemeente
Rotterdam verantwoordt de inzet aan het rijk.

In te zetten voor inwoners die niet behoren
tot de doelgroep van de WEB.

De projectsubsidie voor taalcoaching is opgenomen in de subsidieovereenkomst met
ContourdeTwern, die voor 1 mei verantwoord moet worden. Vanwege de verantwoording
aan de gemeente Rotterdam vóór 1 april 2018, dient er echter op dit onderdeel al eerder een
vaststelling plaats te vinden.
Uit de verantwoordingsinformatie en de voortgangsgesprekken blijkt dat ContourdeTwern
voldaan heeft aan de prestatieafspraken. U wordt dan ook geadviseerd de subsidie
Taalcoaching 2017 vast te stellen op € 29.230 conform het bedrag dat voor dit project is
verleend in 2017.
Beoogd effect
Vaststelling van de projectsubsidie Taalcoaching 2017 voor ContourdeTwern om tijdig de
inzet van de WEB-middelen te verantwoorden aan de gemeente Rotterdam.
Argumenten
1.1 De aanvraag tot vaststelling is conform het subsidiebeleid van de gemeente Krimpen
aan den IJssel
De aanvraag tot vaststelling is getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan
den IJssel 2012 (ASV) en het Algemene subsidiebeleidskader 2012 (Beleidskader). De
aanvraag tot vaststelling voldoet aan de gestelde voorwaarden. Het project voldoet aan
subsidiebeleidsregels 5.3 Collectieve voorzieningen ex AWBZ.
1.2 De besteding is conform de regels van de Wet Educatie- en Beroepsonderwijs.
Het project voldoet, voor wat betreft de ingezette gelden vanuit de WEB, aan de regionale
afspraken en de WEB.

1.3 Er is voldaan aan de prestatie afspraken.
In 2017 namen 108 cursisten deel aan de individuele trajecten en de groepslessen. Er waren
74 vrijwilligers actief. Aan alle prestatieafspraken is ruim voldaan.
Kanttekeningen
Nvt
Financiën
Het bedrag voor deze projectsubsidie voor Taalcoaching is in 2017 ontvangen door
ContourdeTwern.
Communicatie
ContourdeTwern wordt informeel in kennis gesteld van uw beslissing. De formele vaststelling
wordt meegenomen in de vaststellingsbeschikking over de gehele subsidie over 2017.
De gemeente Rotterdam ontvangt de verantwoordingsinformatie in het daartoe afgesproken
format, een kopie van uw besluit, de Jaarrapportage Taalcoaching van ContourdeTwern en
de prestaties 2017.
Uitvoering
Samenleving
Bijlagen
1. Jaarrapportage Taalcoaching ContourdeTwern
2. Prestaties 2017
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