BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2012

4.5 - SPORT
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan sport en bewegen
gelet op artikel 2, tweede lid, artikel 4, derde lid en artikel 6, derde lid van de Algemene Subsidieverordening
Krimpen aan den IJssel 2012
besluiten
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Sport
Doel
Het stimuleren van Krimpense jeugd (tot 18 jaar) en inwoners met een beperking om te sporten. De
Sportraad Krimpen financieel te ondersteunen voor de werkzaamheden die zij uitoefent namens de
sportverenigingen van Krimpen aan den IJssel.
Doelgroep
A. Jeugdleden van sportverenigingen in Krimpen aan den IJssel
B. Sportleden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in Krimpen aan den IJssel
C. Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel
D. Alle inwoners van Krimpen aan den IJssel
Aanvrager
A. Niet-commerciële sportverenigingen binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel
B. Niet-commerciële sportverenigingen binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel
C. Stichting Sportraad Krimpen
D. Instellingen die binnen dit beleidsterrein een project uit willen voeren
Subsidiesoort
A. Erkenningsubsidie
B. Erkenningsubsidie
C. Erkenningsubsidie
D. Projectsubsidie
Inwerkingtreding en looptijd
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen die betrekking hebben op subsidies voor de jaren 2013 tot en met
2016.
Aanvragen die betrekking hebben op subsidies tot en met het kalenderjaar 2012 worden afgedaan volgens
de bepalingen van de ‘Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2007’ en het ‘Beleidskader
2008-2012’.
NB. Bij het opstellen van de beleidsnota Sport en Bewegen is met de sportverenigingen besloten om de
subsidie voor de jeugdleden af te bouwen. De gemeenteraad van Krimpen aan den IJssel heeft bij de
begrotingsbehandeling 2012-2015 het beleidsvoornemen geëffectueerd. De subsidieregeling voor
jeugdleden wordt afgebouwd en per 2015 beëindigd. Bij de verdeelsleutel wordt de afbouw weergegeven.
Basisvoorwaarden
A. Jeugdleden
Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen instellingen:
1. binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel gevestigd en werkzaam te zijn;
2. een bestand van jeugdleden te hebben waarvan minimaal 50% woonachtig is in de gemeente Krimpen
aan den IJssel.

Ten behoeve van de controle hierop dient het adres waarop de instelling gevestigd is c.q. het adres van waaruit de instelling
werkzaam is te worden opgegeven aan de gemeente. Voor de controle op de woonplaats van de leden dient een overzicht
gegeven te worden van de postcode van het woonadres van elk lid van de instelling. Instellingen die deel uit maken van een
landelijke koepelorganisatie dienen tevens een kopie in te dienen van de lijst van de leden die zij hebben ingediend bij de
landelijke koepelorganisatie.

3. een minimumaantal van 25 betalende leden te hebben. Peildatum is 1 januari van het jaar voorafgaande
aan het subsidiejaar.
4. minimaal 2 jaar te bestaan.
5. gebruik te maken van het aanvraagformulier “verlening erkenningsubsidie Sportverenigingen”
B. Leden met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking
Sportverenigingen kunnen een subsidie ontvangen voor leden met een lichamelijke en/of verstandelijke
beperking. Om voor deze subsidie in aanmerking te komen dient sprake te zijn van een lichamelijke,
zintuiglijke of verstandelijke beperking. Psychische beperkingen, zoals ADHD etc. vallen niet onder de
subsidieregeling.
C. Stichting Sportraad Krimpen
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de stichting een activiteitenplan in. Deze activiteiten moeten
overeenstemmen met de in de beleidsnota “Sport en bewegen” 2009-2013 uitgewerkte beleidsdoelen.
Algemene criteria
n.v.t.
Erkenningsubsidies
Bij de eerste aanvraag voor een erkenningsubsidie binnen de looptijd van deze beleidsregel dienen alle in
de ‘Algemene subsidieverordening 2012’ en het ‘subsidiebeleidskader 2012’ genoemde bescheiden
aangeleverd te worden. Wanneer de aanvraag voldoet aan de in deze documenten gestelde voorwaarden,
zijn er twee opties:
1. De aanvraag voldoet aan de in deze beleidsregel gestelde voorwaarden. Er kan voor de subsidiejaren
tot en met 2016 subsidie worden aangevraagd. Voor een aanvraag na het eerste jaar dient alleen –
indien van toepassing – een update gegeven te worden van de ledenaantallen in verband met de
berekening van de subsidiehoogte. Erkenningsubsidies lager dan € 5.000,- worden vanaf het tweede
subsidiejaar ambtshalve verleend.
2. De aanvraag voldoet niet aan de in deze beleidsregel gestelde voorwaarden. Het college van B&W
besluit of er aanspraak gemaakt kan worden op een overgangsregeling. Voor de overgangsregeling
geldt dat er voor één jaar subsidie wordt verleend met een kortingspercentage van maximaal 50%. Voor
de aanvraag van het tweede jaar dienen opnieuw de volledige bescheiden aangeleverd te worden.
Wanneer de aanvraag voor de tweede maal niet voldoet, wordt er geen subsidie verleend. Wanneer de
aanvraag wel voldoet kan voor de overige jaren tot en met subsidiejaar 2016 aanspraak worden
gemaakt op een erkenningsubsidie.
Projectsubsidies
Het is mogelijk om binnen dit beleidsterrein voor de uitvoering van projecten een projectsubsidie te
ontvangen. De projecten moeten voldoen aan de volgende criteria:
1. De activiteit sluit aan bij gemeentelijk beleid en mag hier niet mee in strijd zijn.
2. Er is sprake van een activiteit:
a. met een eenmalig karakter;
b. die binnen een beperkt tijdvak wordt uitgevoerd;
c. die gericht is op het stimuleren van maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten;
d. die bestemd is voor de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen met een beperking.
3. Het project moet een bijdrage leveren aan minimaal één van de volgende doelstellingen:
a. achterstanden terugbrengen;
b. meer samenwerking en samenhang tussen welzijns-, sport- en maatschappelijke instellingen;
c. toename van de zelfredzaamheid van de doelgroep jongeren, senioren, minderheden of mensen
met een beperking;
d. bevordering van integratie en participatie van de doelgroepen in de Krimpense samenleving;
e. meer sociale samenhang en gemeenschapszin op wijk- en buurtniveau;
f. verbetering van de laagdrempeligheid van voorzieningen en veiligheid op buurt- en wijkniveau;

g.
h.
i.
j.
k.

meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen;
vernieuwend;
stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30);
promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal of landelijk niveau;
het starten van een nieuwe organisatie, waarvoor draagvlak is binnen de Krimpense gemeenschap,
met als doelstelling om één van de beleidsprioriteiten van de gemeenteraad uit te voeren.

Verdeelsleutel
1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.
2. De jaarlijkse subsidie bestaat uit een bedrag van:
A. Jeugdleden:
2013: maximaal € 5,00 per betalend jeugdlid
2014: maximaal € 2,50 per betalend jeugdlid
2015 e.v.: niet subsidiabel
B. Leden met een beperking:
maximaal € 15,68 per lid met een beperking
C. Stichting Sportraad Krimpen:
Vast bedrag
3. Het college bepaalt elk jaar of de bovenstaande bedragen in aanmerking komen voor indexering.
4. Indien er meer wordt aangevraagd dan beschikbaar is, dan wordt de volgende formule gebruikt voor de
berekening van het subsidiabel bedrag per jeugdlid:
Subsidieplafond – (Vaste subsidiebedragen + aantal leden met beperking x € 20,-)
totaal aantal jeugdleden
	
  

