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Geacht bestuur,
Op 9 oktober 2017 heeft u een subsidieaanvraag ingediend. U heeft op 27 oktober 2017
een herziene aanvraag ingediend. Deze aanvraag doet u op grond van
subsidiebeleidsregel 3.14 “Cultuureducatie” voor de exploitatie van de muziekschool in
Krimpen aan den IJssel. Op dinsdag 12 december 2017 heeft het college van
burgemeester en wethouders uw aanvraag voor projectsubsidie behandeld.
1. Besluit
Het college heeft besloten om uw stichting een projectsubsidie van € 558.319 te verlenen.
2. Motivering besluit
2.1 Subsidiebeleidsregel Cultuureducatie
Met de subsidiebeleidsregel cultuureducatie is het kader voor de muziekonderwijs
meegegeven. De activiteiten dienen te voldoen aan de voorwaarden die gesteld staan in
deze subsidiebeleidsregel. Deze subsidiebeleidsregel is als bijlage toegevoegd.
2.2 Opbouw subsidiebedrag
vaste medewerkers, incl. conciërge en detachering (incl. btw)

€ 353.749

inhuur ZZP- ers

€ 95.000

reiskosten docenten, scholing cao en algemeen

€ 16.100

ziekte vervanging (7,5%)

€ 23.423

directievoering

€ 45.000

huurvergoeding de Tuyter

€ 39.324

vergoeding beheer- en servicekosten

€ 29.423

aanschaf, afschrijving en onderhoud instrumenten; lidmaatschappen

€ 32.500

kantoorkosten
A&B consultants, accountant en inhuur fin.admin. (10 uur per week)
P&O

€ 8.500
€ 26.800
€ 6.000

marketing & communicatie

€ 27.500

expertise en samenwerking SKVR

€ 15.000

kosten stichting

€ 718.319

lesgelden, opbrengsten onderwijs, huurinstrumenten

€ 160.000

inkomsten stichting

€ 160.000

projectsubsidie

€ 558.319

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

2.3 Financiële consequenties sociaal plan
In januari 2018 zijn de consequenties van het sociaal plan inzichtelijk. Mogelijk vindt er op
basis hiervan nog een besluit tot wijziging plaats op het verleende subsidiebedrag 2018.
3. Financiële afwikkeling
Het subsidiebedrag van € 558.319 betalen wij uit als voorschotten per kwartaal. De
voorschotten worden overgemaakt op uw rekening met nummer NL32 INGB 0008046855
onder vermelding van ‘subsidie 2018’ per kwartaal.
1e voorschot januari 2018
: € 139.580
e
2 voorschot april 2018
: € 139.580
3e voorschot juli 2018
: € 139.580
e
4 voorschot oktober 2018 : € 139.580
4. Prestatieafspraken
Kennismaking en oriëntatie
Deelnemers activiteiten brede school
Deelnemers Cultuurmenu & los aanbod
Deelnemers Muziek Op School (MOS)
Aantal cursisten korte cursus

Afspraak 2018
50
500
310
145

Totaal

1005

Verzelfstandigen en excelleren
Leerlingen instrumentale en vocale lessen
Leerlingen samenspel
Leerlingen korte cursus

Afspraak 2018
350
90
75

Totaal

515

Optredens en concerten
Aantal deelnemers
Aantal bezoekers

Afspraak 2018
750
1600

5. Verantwoording
Uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2018 moet uiterlijk 1 mei 2019 ingediend zijn.
Uw stichting dient zich tevens te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in de
algemene subsidieverordening 2012. Gelet op de hoogte van de subsidie zijn voor uw
stichting de bepalingen zoals opgenomen in artikel 18 “Verantwoording subsidies vanaf
50.000 euro” van de algemene subsidieverordening van toepassing.
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5.1 Meldingsplicht
Uw organisatie doet onverwijld melding aan het college, zodra aannemelijk is dat de
activiteiten, waarvoor de subsidie is verleend, niet of niet geheel zullen worden verricht of
dat niet of niet geheel aan de verbonden verplichtingen zal worden voldaan.
5.2 Toepassing regime voor subsidievaststelling
Het college van burgemeester en wethouder past bij de vaststelling het regime van de
jaarlijkse subsidie toe. Dit houdt in dat artikel 19 lid 1b en verder van toepassing is. Voor 1
mei 2019 dient stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel een verantwoording over
2018 in. Deze verantwoording bevat een jaarrekening en een accountantsverklaring. In
deze rekening zijn de ontwikkeling van het vermogen, de baten en lasten van de
muziekschool vermeld.
5.3 Reservevorming
In de algemene subsidieverordening staan de regels omtrent reservevorming.
6. Heeft u bezwaar?
Tegen deze beschikking kan een belanghebbende binnen zes weken na de verzenddatum
van deze brief schriftelijk bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend
en dient ten minste te bevatten: naam en adres; datum; een omschrijving van het besluit
waartegen bezwaar wordt gemaakt; de gronden/motivering van het bezwaar.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en
wethouders van gemeente Krimpen aan den IJssel, Postbus 200, 2920 AE, Krimpen aan
den IJssel.
Wij maken u erop attent dat door het indienen van een bezwaarschrift dit besluit niet wordt
geschorst. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, tevens
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de
rechtbank te Rotterdam sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.
U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een digitale handtekening (DigiD).
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7. Tot slot
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Tessa Helleman. Zij is te
bereiken per e-mail op tessahelleman@krimpenaandenijssel.nl of via
telefoonnummer 06 46 19 01 51.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

T.J. Kruithof
Directeur Afdeling Samenleving
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