Bijlage 1 Vast te stellen erkenningsubsidies 2017 (> € 5.000,-)
Hierbij treft u aan de instellingen die jaarlijks een erkenningsubsidie groter dan € 5.000,ontvangen.
De aanvragen tot vaststelling zijn getoetst aan de Algemene Subsidieverordening Krimpen
aan den IJssel (ASV) 2012 en aan de bijbehorende beleidsregels. Per instelling is de
aanvraag tot vaststelling beoordeeld.
Organisatie
Programma
Toets ASV

Adviesraad Sociaal Domein - ZK16003781
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
De Adviesraad Sociaal Domein heeft niet het volledige budget
gebruikt. De totale uitgaven voor 2017 zijn € 1.473.
Volgens de ASV mag 15% van de inkomsten als egalisatiereserve
gebruikt worden. Dit is 15% van € 5.200,- en is een bedrag van € 780.
De huidige egalisatiereserve van de ASD betreft € 1.560. € 780 euro
wordt extra teruggevorderd.

Toets beleidsregel
3.0 – Sociaal
Domein
Beslissing

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.4 – Muziek

Beslissing

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.5 – Media

Het vast te stellen bedrag is € 1.473.
Het terug te vorderen bedrag is het verschil tussen het verleende
(€ 5.200) en het vastgestelde bedrag (€ 1.473) + het verschil van de te
hoge egalisatiereserve (€ 780).
Er wordt voldaan aan het in stand houden van een adviesorgaan, dat
de gemeente en relevante lokale organisaties adviseert over het te
ontwikkelen beleid gericht op het sociaal domein.
De subsidie vast te stellen op het bedrag van € 1.473 en een bedrag
van € 3.727 + € 780 = € 4.507 terug te vorderen.
Concordia - ZK16001542
3. Samenleven
De aanvraag is niet tijdig ingediend, maar wel compleet.
In de beleidsregel is als subsidiecriterium opgenomen dat er per jaar
minimaal 2 openbare optredens moeten plaatsvinden. Uit het verslag
blijkt dat er in 2017 rond de 20 optredens hebben plaatsgevonden
waaronder ook enkele openbare optredens.
De subsidie – met toepassing van de hardheidsclausule in verband
met het te laat indienen – vaststellen op het verleende bedrag van
€ 7.178,Lokale Omroep Krimpen aan den IJssel - ZK16003493
3. Samenleven
De aanvraag is niet tijdig ingediend, maar wel compleet.
Er wordt voldaan aan het gestelde criterium: het bieden van een breed
en gevarieerd programma, overeenkomstig de voorwaarden in de door
het Commissariaat van de Media verstrekte zendvergunning.
De activiteiten van de LOK bestaan samengevat uit het verzorgen van:

Beslissing

Organisatie
Programma
Toets ASV

- radio uitzendingen via ether en kabel
- dagelijks wisselende kabelkrant via een televisiekanaal;
- een actuele, interactieve website
De uitzendingen worden verzorgd in het studiocomplex in De Tuyter.
In deze studio wordt ook dagelijks de Kabelkrant opgemaakt en
uitgezonden via het TV kanaal. De ongeveer 80 medewerkers van de
LOK zijn allen vrijwilligers.
De subsidie – met toepassing van de hardheidsclausule in verband
met het te laat indienen – vaststellen op het verleende bedrag van
€ 18.002,Sportraad – ZK16006020
3. Samenleven
De aanvraag is niet tijdig ingediend, maar wel compleet.
De Sportraad Krimpen heeft niet het volledige budget gebruikt. De
totale uitgaven voor 2017 zijn € 3.071.
Volgens de ASV mag 15% van de inkomsten als egalisatiereserve
gebruikt worden. Dit is 15% van € 5.500 en is een bedrag van € 825.
Samen maakt dit € 3.896 als totaal bedrag.

Toets beleidsregel
3.6 –Sport
Beslissing

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.7 –Evenementen

Beslissing

Organisatie
Programma
Toets ASV

Het terug te vorderen bedrag is € 5.500 - € 3.896 = € 1.604.
De sportraad heeft als adviesorgaan getracht zo goed mogelijk de
belangen te behartigen van de sport en de daarbij aangesloten
sportverenigingen.
De subsidie – met toepassing van de hardheidsclausule in verband
met het te laat indienen – vaststellen op het bedrag van € 3.896, een
bedrag van € 825 te laten storten in de egalisatiereserve en een
bedrag van € 1.604 terug te vorderen.
Stichting Wielersport Promotie Rotterdam - ZK16003978
3. Samenleven
De aanvraag is niet tijdig ingediend, maar wel compleet.
Tijdens het Krimpen Festival heeft ook de ronde van Krimpen
plaatsgevonden. In totaal waren er 348 deelnemers bij de ronde van
Krimpen. Er was helaas erg weinig publiek.
Stichting WPR zal in 2018 de Ronde van Krimpen weer gaan
organiseren op een doordeweekse dag met een avondprogramma en
eigen communicatie rondom het evenement.
De subsidie – met toepassing van de hardheidsclausule in verband
met te laat indienen – vaststellen op het verleende bedrag van € 8.238
Vereniging De Brug - ZK15001704
3. Samenleven
Er is al eerder een aanvraag tot vaststelling ingediend en besloten
door het college omdat vereniging De Brug in 2017 is opgeheven.
De erkenningsubsidie 2017 is door het college vastgesteld op de helft

van het verleende bedrag, te weten € 2.505,-.

Toets beleidsregel
3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven
Beslissing

Zie BBV1700331 voor meer informatie.
N.v.t.

N.v.t.

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven
Beslissing

Speel-o-theek Reuzekeus - ZK16003973
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Een belangrijk criterium is dat de Speel-o-theek gedurende 40 weken
2x per week open is voor een totaal van 4 uur per week. Hier is in
2017 wederom aan voldaan, t.w. donderdag- en zaterdagochtend. Het
aantal kinderen groeit. Het aantal vrijwilligers is beperkt (ca. 17
inclusief bestuur)
De subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 5.419,-

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven
Beslissing

Trouw aan Oranje - ZK16002757
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Om voor subsidie in aanmerking te komen, dient de instelling één
maal per jaar, op Koningsdag, activiteiten voor alle inwoners van
Krimpen aan den IJssel te organiseren. Dit is wederom in 2017
gebeurd.

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven

Seniorenplatform - ZK16002676
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Er is voldaan aan het doel van de beleidsregel, te weten; het in stand
houden van een adviesorgaan, dat de gemeente en relevante lokale
organisaties adviseert over het te ontwikkelen beleid gericht op
senioren. Twee adviezen waarvan één ongevraagd werden
uitgebracht. Het seniorenplatform vergaderde 9 maal waarvan één
informeel. In maart vond de 100ste vergadering plaats.

Beslissing

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 5.468,-.

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel

Stichting Belbus - ZK16003077
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Er is voldaan aan de gestelde criteria (vervoeren senioren;

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 10.773,-

3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven
Beslissing

openingsuren/dagen minimaal 35 uren, 5 dagen in de week; eigen
bijdrage; ritprijs). Aantal ritten 2017: 26.063 gereden.

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
3.8 –
Maatschappelijke
participatiesamenleven
Beslissing

YMCA Krimpen - ZK16003963
3. Samenleven
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Er is voldaan aan de gestelde criteria (gevestigd in Krimpen,
deskundigheid, minimumcontributie, 2 jaar bestaan).

Organisatie

Stichting Slachtofferhulp Nederland regio Zuid West ZK16002033
4. Preventie
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Stichting Slachtofferhulp biedt gratis hulp aan slachtoffers (of hun
nabestaanden), betrokkenen en getuigen. Uit het verslag blijkt dat aan
de criteria is voldaan.

Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
4.8 – Algemeen
Maatschappelijk
Werk

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 7.429,-

Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 6.346,-

Beslissing

In 2017 zijn er 249 aanmeldingen voor slachtofferhulp geweest voor
Krimpen aan den IJssel.
Bij 70 gevallen is er informatie verstrekt.
Bij 82 gevallen is er vervolghulp verleend.
Bij 95 gevallen is er geen vervolghulp verleend.
Er zijn ook 2 doorverwijzingen geweest in 2017.
Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 5.384,-

Organisatie
Programma
Toets ASV
Toets beleidsregel
4.7 – Preventieve
gezondheidszorg

Stichting Fair Chance - ZK16003358
4. Preventie
De aanvraag is tijdig ingediend en compleet.
Fair Chance wil ertoe bijdragen dat kinderen, voor wie er in de
thuissituatie geen financiële middelen beschikbaar zijn, iets hebben
om naar uit te kijken en op terug te kijken.

Beslissing

Zo heeft de stichting meerdere activiteiten georganiseerd:
kermisactiviteit, zomerhuisjes (vakantie), roei-event, zomeruitje en een
sinterklaasfeest.
Subsidie vaststellen op het verleende bedrag van € 5.000,-

