COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Subsidieaanvraag Stichting Vier Het Leven 2018
Te besluiten om
Het subsidieverzoek van Stichting Vier Het Leven voor 2018 af te wijzen, omdat het
organiseren van sociaal-culturele activiteiten al is belegd bij KrimpenWijzer.
Inleiding
Stichting Vier het Leven stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan het beperken van
sociaal isolement onder ouderen. Dit doen zij door het organiseren van sociaal-culturele
activiteiten. Om deze activiteiten in 2018 in onze gemeente mogelijk te maken, wordt een
subsidie van € 2.500,- aangevraagd. Uit de aangeleverde bescheiden blijkt evenwel dat
vooral medefinanciering wordt gezocht voor ondermeer de overheadkosten, het werven van
vrijwilligers, deskundigheidsbevordering en publicitaire activiteiten voor de stichting zelf.
Soortgelijke verzoeken van de Stichting voor 2012, 2013 en 2014 zijn afgewezen.
Beoogd effect
Uitgaven voor eenzaamheidsbestrijding door Stichting Vier Het Leven niet in de
gemeentebegroting op te nemen.
Argumenten
1.1. Soortgelijke activiteiten worden al via KrimpenWijzer georganiseerd.
KrimpenWijzer organiseert onder andere een programma sociaal-culturele activiteiten of
ondersteunt en coördineert deze, onder andere in wijkcentra. Dergelijke activiteiten
ondersteunt senioren en mensen met een beperking bij hun maatschappelijke participatie.
Het is niet nodig daarvoor nog een nieuwe organisatie te subsidiëren.
1.2. Er wordt lokaal veel gedaan om mensen elkaar te laten ontmoeten
Naast de activiteiten van KrimpenWijzer zijn er veel organisaties binnen Krimpen aan den
IJssel actief die regelmatig activiteiten, concerten en voorstellingen organiseren. Plaatselijke
verenigingen geven jaarlijks één of meerdere uitvoeringen en er zijn podia waar culturele
voorstellingen worden uitgevoerd, zoals kerken, aula’s en de Tuyter. Ook lopen momenteel
nog de 4 “grote” eenzaamheidsprojecten, met een looptijd tot en met 2019.
1.3.
Eerder subsidieverzoek ook afgewezen
Voor 2012, 2013 en 2014 heeft Stichting Vier Het Leven soortgelijke subsidieverzoeken
ingediend. Deze zijn op grond van dezelfde bovenstaande argumenten eveneens
afgewezen.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.

Uitvoering
N.v.t.
Bijlagen
Aanvraag subsidie 2018 van Stichting Vier Het Leven.
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