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Geacht bestuur,
Op 19 juni 2017 heeft u een subsidieaanvraag ingediend. Deze aanvraag doet u op grond
van subsidiebeleidsregel 3.14 “Cultuureducatie” voor de exploitatie van de muziekschool te
Krimpen aan den IJssel. Op dinsdag 27 juni 2017 heeft het college van burgemeester en
wethouders uw aanvraag voor de projectsubsidie behandeld.
1. Besluit
Het college heeft besloten om aan uw stichting een projectsubsidie à € 71.000 te verlenen.
Daarnaast verstrekt het college € 50.000 als lening.
2. Motivering besluit
2.1 Subsidiebeleidsregel van toepassing
Uw aanvraag heeft u gedaan op ons verzoek. Uw beoogde activiteiten en de daaraan
gekoppelde begroting sluiten aan op hetgeen in de subsidiebeleidsregel staat opgenomen.
Volledigheidshalve hebben wij de subsidiebeleidsregel waaraan uw stichting moet voldoen
toegevoegd als bijlage bij deze beschikking. De subsidiebeleidsregel is gebaseerd op het
door de gemeenteraad vastgesteld kader voor de verzelfstandiging van de muziekschool.
Naast deze subsidiebeschikking ondertekenen wij een samenwerkingsovereenkomst met
uw stichting, waarin de subsidievoorwaarden uit de subsidiebeleidsregel zijn opgenomen.
2.2 Opbouw subsidiebedrag 2017
Het subsidiebedrag 2017 – op jaarbasis – is als volgt opgebouwd:
Gemeentelijke begroting
Personeel
Huisvesting
Uitvoeringskosten

45.000
10.000
20.000
6.000
27.500
20.000

Begroting 2017 muziekschool (1 sept t/m 31 dec)
1 vaste medewerker en inhuur zzp
€ 39.667
inclusief servicekosten ,en ict
€ 22.916
instrumenten aanschaf, onderhoud;
abonnementen, lidmaatschap e.d.
€ 10.833
€ 15.000
papier, enveloppen + kosten accountant
€ 6.202
inhuur fin. adm. + boekhoudpakket + extra uren
€ 8.829
inhuursalarisadministratie + HR-advies
€ 2.000
materialen en inzet uren uitvoering
€ 8.250
op hoofdlijnen benoemd, uitwerking volgt
€ 6.667

Totale kosten

741.674

120.364

Inkomsten

150.000

50.000

Noodzakelijke subsidie

591.674

70.364

Directievoering
Kantoorkosten + accountant
Kosten FA
P&O
Marketing communicatie
Expertise+samenwerking SKVR

Jaarcijfers
511.927
68.747
32.500

Wilt u bij al uw correspondentie het zaaknummer vermelden.

2.3 Lening in plaats van bestemmingsreserve
Het college heeft besloten om, in plaats van het vormen van een bestemmingsreserve
zoals opgenomen in uw aanvraag, aan uw stichting een renteloze lening à € 50.000 te
verstrekken. Aan deze lening zijn de volgende voorwaarden verbonden:
- Rentepercentage:
0%
- Uiterste datum aflossing lening:
31 december 2020
- Tussentijdse (gedeeltelijke) aflossing: afhankelijk van resultaten jaarrekeningen
2017, 2018 en 2019, waarbij eveneens rekening gehouden wordt met de in de
algemene subsidieverordening opgenomen regels rondom reservevorming.
2.4 overgang medewerker Promen
De huidige medewerker van Promen treedt per 1 september bij uw stichting in dienst. Zijn
salariskosten dient u uit de verleende subsidie te bekostigen.
2.5 Huur De Tuyter
In het subsidiebedrag is rekening gehouden met de vier maanden huur van De Tuyter. De
facturen voor die huurperiode kunt u uit de subsidie bekostigen.
3. Financiële afwikkeling
Het college heeft, gelet op de korte uitvoeringsperiode van vier maanden, besloten om het
gehele subsidiebedrag voor 2017 aan uw stichting over te maken. Dit vindt plaats in juli of
(begin) augustus 20167. De geldlening zal eveneens in augustus aan u verstrekt worden.
4. Verantwoording
Uw aanvraag tot vaststelling van de subsidie 2017 moet uiterlijk 1 mei 2018 ingediend zijn.
Uw stichting dient zich tevens te houden aan de bepalingen zoals opgenomen in de
algemene subsidieverordening 2012.
4.1 Geen tussentijdse rapportage
Gelet op het gegeven dat 2017 het eerste jaar is dat uw stichting de muziekschool gaat
exploiteren kan het college, op grond van artikel 12 van de algemene subsidie verordening,
de verplichting voor een tussentijdse rapportage opleggen. Gelet op het feit dat uw
stichting slechts 4 maanden subsidie ontvangt in 2017 heeft het college besloten deze
verplichting niet op te leggen.
4.2 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.
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4.3 Toepassing regime voor subsidievaststelling
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.
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. Na
afloop van een subsidiejaar verantwoordt stichting Muziekschool Krimpen aan den IJssel
zich door inzending van een jaarrekening en een accountantsverklaring. In deze rekening
zijn de ontwikkeling van het vermogen, de baten en lasten van de muziekschool vermeld.
4.4 Reservevorming
In de algemene subsidieverordening staan de regels omtrent reservevorming.
5. Heeft u bezwaar?
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Zorgt u er voor dat u het bezwaarschrift indient binnen
zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw
bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Als u het met dit besluit niet eens bent, kunt u een bezwaarschrift sturen aan het college
van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Gemeente Krimpen aan den IJssel
T.a.v. Burgemeester en wethouders
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze
brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen
behandelen. Het bezwaarschrift bevat ten minste:
 uw naam, adres, datum en handtekening;
 een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (u kunt
bijvoorbeeld datum en kenmerk van deze brief vermelden of een kopie meesturen);
 de reden waarom u bezwaar maakt.
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Tot slot
Het college wenst uw stichting veel succes en plezier toe bij het uitvoeren van deze nieuwe
taken.
Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders

T.J. Kruithof
Directeur Afdeling Samenleving

4/4

