
BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019 

3.8 – Maatschappelijke participatie - Samenleven 

Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel 

overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die maatschappelijke participatie bevorderen 

gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018 

besluiten 

vast te stellen de volgende regeling: 

Subsidieregeling Maatschappelijke participatie - samenleven

Doel

Deze beleidsregel heeft tot doel de maatschappelijke participatie van zowel alle inwoners- als specifieke 

groepen  van Krimpen aan den IJssel te stimuleren. Het betreft diverse initiatieven voor de jeugd tot en met 

de senioren.  

Doelgroep

A-D  Alle jeugdigen tot 19 jaar binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel.  

E,G  Alle inwoners uit Krimpen aan den IJssel 

F      Alle inwoners uit Krimpen aan den IJssel enerzijds en mensen in ontwikkelingslanden anderzijds 

H     Met name bewoners van de Schilderswijk in Krimpen aan den IJssel 

I       Inwoners van de gemeente Krimpen aan den IJssel van het merendeel 60 jaar en ouder 

J      Alle inwoners uit Krimpen aan den IJssel die binnen dit beleidsterrein een project willen uitvoeren 

Subsidieaanvrager

A. Speel-o-Theek 

B. Jeugdnatuurwacht 

C. Stichting scouting Jan Willem Friso 

D. YMCA Krimpen aan den IJssel 

E. Stichting Trouw aan Oranje 

F. Woord en Daad 

G. VAC 

H. Buurtvereniging Schilderswijk 

I. Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel 

J. Instellingen die binnen dit beleidsterrein een project uit willen voeren 

Subsidiesoort

A-I Erkenningsubsidie 

J.   Projectsubsidie 

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019. 

Basisvoorwaarden

A-J Erkenningsubsidies 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dienen de instellingen: 

1. binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel gevestigd of werkzaam te zijn.  

2. de activiteiten onder deskundige leiding te verrichten, zulks ter beoordeling van burgemeester en wet-

houders; 

3. minimaal 2 jaar te bestaan. 

4. Voor de instellingen B-D geldt dat de instellingen een ledenbestand dienen 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 het ledenaantal dat zij hebben opgegeven aan de landelijke koepelor-

ganisatie. 

Tevens dienen deze instellingen een minimumaantal van 25 betalende leden te hebben. Peildatum is 1 

januari van het jaar voorafgaande aan het subsidiejaar; 

Specifieke criteria

A. De Speel-o-Theek 

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de Speel-o-Theek: 

- pedagogisch verantwoord speelgoed te verhuren; 

- minimaal 2 maal per week gedurende 40 weken per jaar open te zijn; 

- minimaal 4 uur per week open te zijn; 

E    Stichting Trouw aan Oranje 

       De instelling dient eenmaal per jaar, op Koningsdag, activiteiten te organiseren voor alle 

       inwoners van Krimpen aan den IJssel. 

F    Woord en Daad 

      De instelling dient: 

- ondersteuning te leveren aan ontwikkelingsprojecten in de derde wereld; 

- hulpinzamelingsacties onder de inwoners van Krimpen aan den IJssel te organiseren; 

- bekendheid te geven aan inwoners van Krimpen aan den IJssel over de door hen ondersteunde 

ontwikkelingsprojecten. 

I.   Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel 

     De Stichting Belbus Krimpen aan den IJssel dient; 

- senioren te vervoeren die woonachtig zijn in de gemeente Krimpen aan den IJssel; 

- minimaal 5 dagen per week open te zijn; 

- minimaal 35 uur per week open te zijn. 

Erkenningsubsidie

Bij de aanvraag voor een erkenningsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’ ge-

noemde bescheiden aangeleverd te worden.  

Projectsubsidies

Het is mogelijk om binnen dit beleidsterrein voor de uitvoering van projecten een projectsubsidie te ontvan-

gen. 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. meer leden die zich aansluiten bij organisaties en verenigingen; 

h. vernieuwend; 

i. stimulerend voor een grote groep mensen (minimaal 30); 

j. promotie van de gemeente Krimpen aan den IJssel op regionaal of landelijk niveau; 

k. 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 erkenning subsidie bestaat uit een vast subsidiebedrag en/of een bedrag op basis van het 

aantal leden. De peildatum voor het aantal leden is 1 januari van het jaar voorafgaande aan het subsi-

diejaar. 

De jaarlijkse subsidie bestaat voor de instellingen A, B, C, D uit een bedrag van maximaal € 18,39 per 

betalend lid (Prijspeil 2014). 

Voor de instellingen A,B en D- I geldt een vast bedrag. 

NB: Voor instellingen A,B en D geldt dus zowel een vast- als een flexibel bedrag. 

3. Het college bepaalt elk jaar of de subsidie in aanmerking komt voor indexering. 

4. Aanvragen voor projectsubsidie worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld tot dat het subsidie-

plafond is bereikt. Per aanvraag wordt de te verlenen maximale subsidie vastgesteld. Het aantal te ho-

noreren projecten wordt per aanvraag en/of per organisatie vastgesteld op grond van de subsidiecriteria. 


