BELEIDSREGEL SUBSIDIËRING 2019

3.10 - Verkeersbrigadiers
Burgemeester en Wethouders van Krimpen aan den IJssel
overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan verkeersveiligheid
gelet op artikel 2, 4 en 6 van de Algemene Subsidieverordening Krimpen aan den IJssel 2018
besluiten
vast te stellen de volgende regeling:
Subsidieregeling Verkeersbrigadiers
Doel
Het stimuleren van de verkeersveiligheid rondom de scholen in Krimpen aan den IJssel. De Stichting
Verkeersbrigadiers faciliteert de Krimpense brigades, door zorg te dragen voor administratieve en logistieke
ondersteuning en door op te treden als landelijke helpdesk. De Krimpense afdeling van Veilig Verkeer
Nederland en de Politie Rotterdam Rijnmond organiseren jaarlijks een uitje voor de jeugdverkeersbrigadiers,
om deze te bedanken voor hun inzet.
Doelgroep
Verkeerbrigades in de gemeente Krimpen aan den IJssel.
Aanvrager
A. Stichting Verkeersbrigadiers
B. Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den IJssel
C. Politie Rotterdam Rijnmond
Subsidiesoort
Erkenningsubsidie
Inwerkingtreding
Deze beleidsregel geldt voor aanvragen vanaf het subsidiejaar 2019.
Basisvoorwaarden
A. Stichting Verkeersbrigadiers
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de stichting een jaarverslag van het voorgaande jaar en
de begroting voor de komende twee jaren, inclusief toelichting, in.
B. Uitje jeugdverkeersbrigadiers, Veilig Verkeer Nederland
Om voor subsidie in aanmerking te komen dient Veilig Verkeer Nederland, afdeling Krimpen aan den
IJssel een factuur in van de gemaakte kosten.
C. Uitje jeugdverkeersbrigadiers, Politie Rotterdam Rijnmond
De politie Rotterdam Rijnmond dient een factuur in voor de huur van de touringcar voor het vervoer van
de jeugdverkeersbrigadiers.
Specifieke criteria
n.v.t.
Erkenningsubsidie
Bij de aanvraag voor een erkenningsubsidie dienen alle in de ‘Algemene subsidieverordening 2018’
genoemde bescheiden aangeleverd te worden.
Verdeelsleutel
1. De gemeenteraad stelt met de vaststelling van de programmabegroting het subsidieplafond vast.

2. De jaarlijkse subsidie bestaat uit een bedrag van
• Stichting Verkeersbrigadiers:
Vast bedrag
• Veilig Verkeer Nederland:
Declaratie gemaakte kosten
• Politie Rotterdam Rijnmond:
Declaratie gemaakte kosten
3. Het college bepaalt elk jaar of de het subsidiebedrag in aanmerking komt voor indexering.

