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Onderwerp
Subsidie 2017 Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2OL7;
2. De subsidie 2017 definitief vast te stellen op € 225.434,25 conform bijgevoegde

conceptbesch ikking;
3. De Algemene Reserve af te romen tot het afgesproken maximum (= 25o/o) van de

goedgekeu rde jaarsubsidie.

Inleiding
Het bestuur van Stichting Muziekcentrum "de Bosuil" heeft de jaarrekening en het
jaarverslag 2OL7 aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2Ol7

Argumenten
1.1 De stichting voldoetaan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in het jaarverslag en de jaarrekening.

Met Stichting Muziekcentrum "de Bosuil" zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt:
¡ Het exploiteren van een ontmoetings- en activiteitencentrum, zijnde een

volwaardige popmuziekaccommodatie;
r Het organiseren van concerten, workshops en andere activiteiten waarbij muziek

centraal staat;
¡ Het aangaan van samenwerking en overleg met organisaties en instellingen die

kunnen bijdragen aan de realisering van de doelen;
r Het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door derden, mits niet in conflict

met de hierboven genoemde doelstellingen en de vigerende wet- en regelgeving,
met het doel het genereren van exogene middelen conform de aanbevelingen in
de Cultuurnota van de Gemeente Weert.
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1.2 Het jaarverslag 2017 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over het jaar 2017

Het jaarverslag 2Ot7 geeft geen aanleiding tot opmerkingen

1.3 De jaarrekening 2017 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar 2017

De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
samenstellingsverklaring.

Er is een nieuwe bestemmingsreserve ad € 32.000,- gevormd in de jaarrekening 2017 met
als doel de verbouwing in 2018. Deze voorziening is conform afspraak gevormd na

afstemming met de gemeente Weert.

De jaarrekening 2077 geeft geen aanleiding tot opmerkingen, met uitzondering van
hetgeen onder 1.4 is opgenomen:

1.4 U¡t de jaarrekening blijkt dat de Algemene Reserve hoger is dan het overeengekomen
maximum.

Conform de beschikking subsidieverlening 2Ot7 mag de Algemene Reserve maximaal 25olo

van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 226.545,- - € 56.636,25). De
Algemene Reserve bedraagt eind 2017 € 57.747,-. Bij overschrijding van het toegestane
bedrag wordt het meerdere (=€57.747,- -/-€ 56.636,25 = € 1.110,75) aan de gemeente
gerestitueerd (zie 'beschikking subsidieverlening 2O!7', kopje 'reserves').

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Bij de subsidieverlening is een subsidievoorschot uitbetaald van € 226.545,-. Dit betekent
dat er een verrekening dient plaats te vinden en dat de stichting een bedrag van
€ 1.110,75 moet terugbetalen.

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
Muziekcentrum "de Bosuil" voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet
bestuursrecht', de 'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' en de
verplichting dat de activiteiten worden uitgevoerd conform de vastgestelde cultuurnota.

Commun icatie/ pa rtici patie
Het bestuur van 'Stichting Muziekcentrum "de Bosuil"' d.m.v. bijgevoegde
conceptbeschikking op de hoogte brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (financieel consulent)

Extern:
F. Bongers (bestuurslid Muziekcentrum de Bosuil)

Bijlagen:
Conceptbeschikking
Jaarrekening 2077
Jaarverslag 2017
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