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Voorstel
1. Verleende subsidies aan de organisaties, zoals genoemd in bijlage 1, met betrekking
tot de inzet van combinatiefuncties voor de periode 1 september 2Ot7 t/m 31 augustus
2018 definitief vast te stellen, conform bijgevoegde vaststellingsbeschikkingen.
2. De subsidie aan Punt Welzijn over de periode 01-02-2018 t/m 31-08-2018, voor inzet
van de combinatiefunctionaris beweegmakelaar, in afwijking van de verlening vast te
stellen op € 11.667,- in plaats van € 14.583,-.

Inleiding
Voor de periode 1 september 2OL7 t/m31 augustus 2018 zijn aan diverse organisaties
subsidies verleend in het kader van de combinatiefuncties. In de bijlage is een overzicht
opgenomen van de betreffende organisaties die een subsidie hebben ontvangen voor de
inzet van combinatiefuncties.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van subsidies met betrekking tot de combinatiefuncties voor de periode
september 2017 tlm 31 augustus 2018.

1

Argumenten

1. De betreffende

organisaties hebben in de betreffende periode voldaan aan de
prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt in de evaluatieverslagen c.q
rapportages. De subsidies kunnen conform verlening worden vastgesteld.
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In de subsidieverleningsbeschikkingen aan de betreffende organisaties is opgenomen
dat een evaluatie van werkzaamheden wordt ingediend. In de evaluatie wordt
inhoudelijk verslag gedaan van de werkzaamheden, het aantal uren dat is besteed en
welke doelgroepen zijn benaderd/betrokken.
De evaluatieverslagen zijn als bijlage toegevoegd

2. Er is geen activiteitenbudget gebruikt door

de beweegmakelaar. De activiteiten
waarvoor subsidie is verleend zijn door de combinatiefunctionaris beweegmakelaar wel
uitgevoerd.
De subsidievaststelling vindt plaats op basis van de feitelijke kosten

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De subsidíe aan Punt Welzijn voor de periode 01-02-2018 t/m 31-08-2018 is lager
vastgesteld dan verleend. Voor deze subsidie is geen voorschot verstrekt. De volledige
vastgestelde subsidie ad. € 11.667,- kan worden uitbetaald.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de ingediende evaluatierapporten hebben wij beoordeeld dat de betreffende
organisaties hebben voldaan aan de gemaakte prestatieafspraken en verplichtingen.

Communicatie/ participatie
De betreffende organisaties worden door middel van bijgevoegde concept
vaststellingsbeschikkingen op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
Roel Deneer (beleidsadviseur OCSW)
Marie-Lou Rosbergen (juridisch beleidsadviseur)
Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen
1. Overzicht verleende subsidies combinatiefuncties 1 september 2Ol7
2018.
2. Evaluatieverslag Stichting Bibliocentrer- leescoach.
3. Evaluatieverslag Stichting RICK - KU+CU en cultuurcoach.
4. Evaluatieverslag Nederlandse Handboog Bond - RTC Handboog.

t/m 31 augustus
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5. Evaluatieverslag Nederlandse Volleybal Bond - RTC en breedtesport volleybal
6. Evaluatieverslag Stichting Punt Welzijn - Beweegmakelaar.
7. Concept vaststellingsbeschikking Stichting Bibliocentrer
B. Concept vaststellingsbeschikking Stichting RICK
9. Concept vaststellingsbeschikking Nederlandse Handboog Bond
10. Concept vaststellingsbeschikking Nederlandse Volleybal Bond
11. Concept vaststellingsbeschikking Stichting Punt Welzijn
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