COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie Muziekschool Krimpen 2017
Te besluiten om
1. De projectsubsidie 2017 aan de Muziekschool Krimpen vast te stellen op € 71.000,00
2. Akkoord te gaan met het toevoegen van het positief resultaat 2017, te weten
€ 29.251,00 door de Muziekschool aan de algemene reserve.
Inleiding
Een verleende subsidie dient na afloop vastgesteld te worden onder de voorwaarden die zijn
opgenomen in de leidende algemene subsidieverordening (Asv). Voor de subsidieverlening
2017 is voor de gemeente Krimpen aan den IJssel de verordening van 2012 leidend.
Beoogd effect
Vaststellen of de projectsubsidie 2017 door de muziekschool Krimpen binnen de gestelde
kaders is ingezet om bij te dragen aan de doelstellingen uit de subsidiebeleidsregel 3.15
“Cultuureducatie”.
Argumenten
1.1 De muziekschool heeft binnen de gestelde termijn een vaststellingsaanvraag ingediend.
De instelling die een projectsubsidie heeft ontvangen dient uiterlijk binnen 13 weken na de
afronding van het project verantwoording af te leggen van de verleende subsidie waarna de
subsidie wordt vastgesteld. De vaststellingsaanvraag is, binnen de termijn, ontvangen op 24
april 2018
1.2 De muziekschool heeft bij de verantwoording de juiste stukken toegevoegd.
De vaststellingsaanvraag bevat ten minste: de realisatie van het project, waarvoor de
subsidie werd verleend en een overzicht van de aan het project verbonden uitgaven en
inkomsten. De aanvraag van de muziekschool bevat naast een jaarrekening en een
jaarverslag ook een accountantsverklaring.
1.3 De muziekschool heeft de activiteiten conform de beschikking in 2017 uitgevoerd.
De muziekschool vervult in 2017 conform de beleidsregel Cultuureducatie een centrale rol
binnen het muzikale leven in Krimpen en biedt muziekeducatie aan dat gericht is op de totale
bevolking. Het bevat een onderwijsprogramma (met name aangeboden via het primair
onderwijs) en een vrijetijdsprogramma. Bij het aanbieden van activiteiten wordt ingespeeld
op de vier fases van de culturele levensloop van leerlingen.
Het doel van de activiteiten van de muziekschool is de inwoners van Krimpen aan den IJssel
te stimuleren tot deelname aan muziekactiviteiten en hen verdieping te bieden op het gebied
van muziekeducatie om hen een basis te geven voor actieve en passieve muziekbeleving.
Leuk om te vermelden is dat in 2017 is het aantal deelnemers aan cultuurmenu stevig is
gegroeid door de samenwerking met het Comeniuscollege.

1.4 De muziekschool verzoekt het college om het positief resultaat, te weten € 29.251,00 toe
te voegen aan de algemene reserve.
De reserve van de muziekschool bedraagt per 31-12-2017 nog geen 5%van de totale
inkomsten. Met de toevoeging blijft het bedrag in de reserve beneden de grens van 15%
zoals opgenomen in artikel 20, lid 1 van de Asv 2012. Met de toevoeging van het positief
saldo krijgt de muziekschool een stevigere financiële basis.
Kanttekeningen
2.1 De muziekschool dient nog een door de gemeente verstrekte lening van € 50.000,- af te
lossen.
In de subsidiebeschikking 2017 aan de muziekschool Krimpen staan de aan deze lening
verbonden volgende voorwaarden:
- Rentepercentage:
0%
- Uiterste datum aflossing lening:
31 december 2020
- Tussentijdse (gedeeltelijke) aflossing:
afhankelijk van resultaten jaarrekeningen
2017, 2018 en 2019
Hierbij wordt eveneens rekening gehouden met de in de algemene subsidieverordening
opgenomen regels rondom reservevorming (zie 1.4).
Om een financieel gezonde muziekschool te zijn en te blijven (gezien de prille nieuwe
situatie als verzelfstandigde muziekschool) is het advies om het positief resultaat door de
muziekschool toe te laten voegen aan de reserve.
Financiën
Zie kanttekening 2.1
Communicatie
De muziekschool Krimpen ontvangt een vaststellingsbeschikking waarin dit besluit
gecommuniceerd.
Uitvoering
Niet van toepassing
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