COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling erkenningsubsidies 2017
Te besluiten om
1. Tien erkenningsubsidies 2017 hoger dan € 5.000,- vast te stellen op het verleende
bedrag, waarvan 3 instellingen met toepassing van de hardheidsclausule wegens het te
laat indienen van de aanvraag tot vaststelling 2017.
2. Met betrekking tot de erkenningsubsidie aan de Adviesraad Sociaal Domein een bedrag
van € 4.507 terug te vorderen en de subsidie vast te stellen op € 1.473.
3. Met betrekking tot de erkenningsubsidie aan de Sportraad een bedrag van € 1.604 terug
te vorderen, een bedrag van € 825 te laten storten in de egalisatiereserve en de subsidie
vast te stellen op € 3.896.
Inleiding
Op 13 december 2016 heeft het college de erkenningsubsidies voor 2017 verleend. Alle
verleende subsidies lager dan € 5.000,- zijn, conform artikel 16, lid 1 van de Algemene
Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel (ASV) 2012, direct bij de verlening vastgesteld.
In lid 1 van artikel 17 is opgenomen dat erkenningsubsidies hoger dan € 5.000, maar minder
dan € 50.000 uiterlijk 13 weken na het verricht zijn van de activiteiten, zijnde uiterlijk voor 2
april 2018 een aanvraag tot vaststelling moeten indienen. In bijlage 1 zijn de instellingen
opgenomen die in 2017 een erkenningsubsidie hoger dan € 5.000,- hebben ontvangen. In
totaal zijn dit dertien instellingen. Alle aanvragen tot vaststelling zijn compleet.
Er is geen aanvraag tot vaststelling ingediend door vereniging De Brug omdat de vereniging
in 2017 is opgeheven. De vaststelling van deze erkenningsubsidie is op 25-10-2017 door het
college behandeld.
Advies
Geadviseerd wordt tien erkenningsubsidies vast te stellen op de verleende bedragen,
conform het in bijlage 1 bijgevoegde overzicht.
Geadviseerd wordt om de erkenningsubsidies aan de Adviesraad Sociaal Domein en de
Sportraad op een lager bedrag vast te stellen dan het verleende bedrag. Dit omdat de raden
niet al het verleende geld hebben gebruikt in 2017.
De aanvragen tot vaststelling van de Sportraad, Concordia en de stichting Wielersport
Promotie Rotterdam zijn wederom te laat ingediend. Geadviseerd wordt deze subsidies vast
te stellen met toepassing van de hardheidsclausule (artikel 22 van de ASV 2012).
Beoogd effect
Met de vaststelling van deze subsidies wordt het erkenningsubsidietraject voor 2017
afgerond.

Argumenten
1.1
Aanvragen getoetst aan de ASV 2012, toepassing hardheidsclausule
De twaalf aanvragen tot vaststelling zijn getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende
subsidiebeleidsregels. De details per instelling zijn terug te vinden in bijlage 1. Alle
aanvragen zijn conform de ASV 2012. Ook voldoen alle instellingen aan de voorwaarden uit
de beleidsregels.
De aanvraag van Concordia is op 15 mei 2018 ontvangen en de aanvragen van de
Sportraad en stichting Wielersport Promotie Rotterdam zijn op 3 juli 2018 ontvangen.
Met toepassing van de hardheidsclausule, artikel 22 van de ASV 2012, kunnen deze
subsidies worden vastgesteld.
2.1
Adviesraad Sociaal Domein vaststelling lager bedrag dan verlening
De Adviesraad Sociaal Domein heeft niet het volledige budget á € 5.200,- gebruikt. De totale
uitgaven voor 2017 zijn € 1.473.
Volgens de ASV, art 20 mag 15% van de inkomsten als egalisatiereserve worden gebruikt.
Dit is een bedrag van € 780. De Adviesraad Sociaal Domein presenteert een
egalisatiereserve van € 1.560. € 780 wordt extra teruggevorderd.
Geadviseerd wordt om de subsidie vast te stellen op het bedrag van € 1.473 en een bedrag
van € 3.727 + € 780 = € 4.507 terug te vorderen.
3.1
Sportraad vaststelling lager bedrag dan verlening
De Sportraad heeft niet het volledige budget á € 5.500,- gebruikt. De totale uitgaven voor
2017 zijn € 3.071.
Volgens de ASV mag 15% van de inkomsten als egalisatiereserve worden gebruikt. Dit is
een bedrag van € 825. De Sportraad heeft nog geen egalisatiereserve.
Geadviseerd wordt de subsidie vast te stellen op € 3.896, € 825 te laten storten in de
egalisatiereserve en een bedrag van € 1.604 terug te vorderen.
Kanttekeningen
n.v.t.
Financiën
Alle instellingen hebben de volledige subsidie bij de verlening reeds als voorschot
ontvangen.
Communicatie
De betreffende instellingen worden per brief op de hoogte gebracht van het besluit.
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Uitvoering
Dit advies heeft betrekking op de volgende zaken in MyCorsa
Instelling
Adviesraad Sociaal Domein
Concordia
Speel-o-theek Reuzekeus
Trouw aan Oranje
St. Slachtofferhulp Nederland
St. Wielersport Promotie Rotterdam
Lokale Omroep Krimpen aan den
IJssel
Seniorenplatform
St. Belbus
YMCA
De Brug
Sportraad
Fair Chance

Zaaknummer
ZK16003781
ZK16001542
ZK16003973
ZK16002757
ZK16002033
ZK16003978
ZK16003493
ZK16002676
ZK16003077
ZK16003963
ZK15001704
ZK16006020
ZK16003358

Bijlage
Vast te stellen erkenningsubsidies 2017.
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