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Onderwerp

Bezuinigingsopdracht Rick.

Voorstel

Besluiten om:
L Het verzoek van Rick om de bezuinigingsopdracht in 2018 eenmalig terug te

brengen van € 300.000 naar € 135.000,- aan te houden tot duidelijk is welk
bedrag daadwerkelijk door Rick zelf gedekt kan worden.

2. De raad te informeren via de Tils lijst.

Inleiding

In het traject Kiezen met Visie is aan Rick een structurele bezuinigingstaakstelling
opgelegd van € 300.000,-, gefaseerd te bereiken in 2 stappen.
Stap 1: met ingang van 01-01-20L7 € 100.000,-,
Stap 2: met ingang van 01-01-2018 aanvullend € 200.000,-
Uitgangspunt was om deze bezuinigingsopdracht maximaal te realiseren door de verlaging
van de huisvestingskosten en niet ten koste te laten gaan van de inhoud van de
dienstverlening.

Zoektocht naar andere huisvesting
In de periode tussen 14 juli 2015 en 10 november 2015 zijn er tussen Rick en gemeente
Weert vier bijeenkomsten geweest waarin gesproken is over de invulling van de
bezuinigingsopdracht en het toekomstbestendig maken van de huisvesting van Rick.
Rick heeft op jaarbasis bijna 6 ton nodig voor huisvesting. De inschatting was dat er op
basis van huisvesting 2,5 ton bezuinigd kon worden. Uit de zoektocht kwamen een vijftal
scenario's naar voren.

Nieuwe ontwikkelingen in het Muntcomplex
Voordat er een definitieve keuze gemaakt werd voor een van de 5 scenario's kwam er een
ander scenario: de gemeente wil haar deel van het Muntcomplex verkopen voor de realisatie
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van woningen waarmee een impuls gegeven wordt aan de leefbaarheid van de binnenstad.
Met de verhuizing van het Rick wordt bijgedragen aan dit doel. Hiervoor werd eind 2015 een
intentieovereenkomst gesloten tussen de gemeente Weert, Rick, Punt Welzijn en Wonen
Limburg. Gezamenlijke doel van deze partijen was te komen tot een zo goed mogelijke
invulling van hun huisvestingsopgave waarmee een algemeen maatschappelijk belang wordt
gediend waaronder het geven van een impuls aan de leefbaarheid van de binnenstad en het
voorzien in de woonbehoeften van specifieke doelgroepen.

Deze intentieovereenkomst, maar ook de provinciale subsidie, leidde op 17 mei 2017 tot
het raadsbesluit om een krediet van maximaal € 500.000,- beschikbaar te stellen aan het
Rick voor het mogelijk maken van de verhuizing van het Rick naar het pand

Wilhelminasingel 12.

Planvorming herhuisvestinq
Vanaf het moment dat het pand Wilhelminasingel 12 in beeld kwam is Rick gestart met
het voorwerk: het communicatietraject is in gang gezet en intern is men gestart met het
samenstellen van werkgroepen, deze werkgroepen hebben het nodige voorwerk gedaan
om te komen tot een toekomstbestendige huisvestinq van Rick.
Direct na besluitvorming door de raad is Rick gestart met de verdere uitwerking van de
planvorming en de uitwerking van het voorlopig ontwerp, gevolgd door het definitief
ontwerp. Op dit moment loopt de fase van vergunningaanvraag en uitwerking van bestek
en bestektekeningen. In december zal de aanbesteding plaats vinden waarna de
verbouwing kan starten. Voor de verbouwing en inrichting heeft Rick met 7 maanden
gerekend. Dit betekent dat tijdens de zomervakantie, als het Rick gesloten is, de
verhuizing kan plaatsvinden.

Vrijdag 27 oktober verzocht het Rick per mail om eenmalige uitstel van een deel van de
bezuinigingstaakstelling. Essentie van de mail is dat Rick zegt niet te kunnen voldoen aan
de bezuinigingsopdracht voor 2018 van € 300.000,- en verzoekt om het gedeelte dat niet
kan worden gerealiseerd (€ 165.000,-) te verwerken als frictiekosten binnen de
gemeentel ijke exploitatie.

Beoogd effect/doel

Realiseren van bezuiniging Rick door de verlaging van de huisvestingskosten en behoud
van de inhoud van de dienstverlening.

Argumenten

1. Het is nog onvoldoende duidelijk of, en zo ja in hoeverre, Rick in staat is
eenmalige middelen in te zetten.

Overleg
Naar aanleiding van het ingediende verzoek van 27 oktober is er ambtelijk overleg
geweest met Rick. Er is gekeken naar:

1. De ruimte binnen het beschikbare verbouwingskrediet;
2. Vervroeging van de verhuizing;
3. Inzet van beschikbare reserves.

Ad.1.
Er is gekeken naar mogelijke financiële ruimte die er zit bij de verbouwing van het pand

op de Wilhelminasingel 12. Zowel ambtelijk als door Rick wordt ingeschat dat hierin weinig
ruimte zit.

Ad. 2.
Na het raadsbesluit over de verhuizing Rick (RAD-001395 raad 17 mei 2017) is Rick
gestart met planvorming. In de planvorming is verhuizing voorzien tijdens de zomerstop in
juli en augustus. Eerder verhuizen (voor de zomerstop) is voor een instituut dat onderwijs
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geeft niet reëel. Het schooljaar loopt van september tot en met juni. Dit betekent dat
diverse examens vallen in mei / juni. Het is niet verantwoord dan een scholingsinstituut te
sluiten vanwege een verhuizing.

Ad 3.
Op basis van de jaarrekening 2Ot6 is ambtelijk nadere informatie gevraagd met
betrekking tot de beschikbare bestemmingsreserve concertzaal (stand 3L-L2-2O76
€94.000,-) en de reserve Onderwijs Ondersteunende Materialen (stand 3t-t2-20I6
€115.000,-).
Rick heeft aangegeven deze reserves in te willen zetten voor aanpassingen die niet uit het
krediet bekostigd kunnen worden en voor onvoorziene kosten als gevolg van de
verhuizing. Uiteraard moet deze inzet passen binnen de bestedingsdoelstellingen van de
reserves. Een exacte becijfering kan het Rick nu nog niet geven.

Conclusie:
- We hebben kennis genomen van de "winstwaarschuwing" van het Rick voor 2OL8;
- Nog niet duidelijk is of het bedrag van € 165.000,- gedeeltelijk gedekt kan worden

uit eenmalige middelen van Rick (reserves);
- In het derde kwartaal van 2018 komt naar verwachting duidelijkheid over de inzet

van eenmalige middelen. De verbouwing en verhuizing is dan afgerond en Rick
heeft verantwoording afgelegd over de besteding van de gemeentelijke bijdrage.

- De financiële positie van het Rick is dusdanig dat, door het niet op dit moment
toekennen van het gevraagde bedrag, geen acute liquiditeitsproblemen ontstaan.

Vervolg:
In overleg met Rick worden afspraken maken over het aanleveren van informatie. Op
basis daarvan moet duidelijk worden welk bedrag van de bezuiniging 2018 niet door Rick
gedekt kan worden. Vooralsnog is het uitgangspunt om eventuele financiële gevolgen mee
te nemen in de 2e bestuursrapportage 2018.
De raad wordt geÏnformeerd via de Tils lijst.

Kanttekeningen en risico's

Het risico van het ontstaan van financiële problemen bij Rick door het aanhouden van het
verzoek is beperkt. De financiële positie van het Rick is dusdanig dat, door het niet op dit
moment toekennen van het gevraagde bedrag, geen acute liquiditeitsproblemen te
verwachten zijn.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Stand van zaken realisatie bezuiniging
In 2OI7 was er een bezuinigingsopdracht van € 100.000,-
Rick heeft dit als volgt ingevuld: € 33.000,- structureel door efficiency maatregelen en
€ 67.000,- eenmalig vanuit de algemene reserve (aandeel Weert). De stand van de
algemene reserve (aandeel Weert) wordt hierdoor dusdanig laag dat een vergelijkbare
constructie in 2018 niet mogelijk is. Het op peil brengen van de algemene reserve wordt
onderwerp van gesprek tijdens het reguliere overleg tussen gemeente en Rick.

De te realiseren structurele bezuiniging per 01-01-2018 bedraagt € 267.O00,- (€ 67.000,-
restant 2OL7 en € 200.000,- aanvulling met ingang van 2018).
In 2018 kan Rick aanvullend € 17.000,- structureel bezuinigen door efticiency in de
bedrijfsvoering. De verwachte bezuiniging op de huisvesting (€ 250.000,-) wordt in 2018
maar gedeeltelijk (€ 85.000,-) gerealiseerd omdat ze pas per 01-09-2018 verhuizen naar
de Wilheminasingel 12.

Samenvatting:
Bezuiniging 2Ot7 (C 100.000,- structureel):
€ 33.000,- structureel gerealiseerd, € 67.000,- eenmalig met inzet van de algemene
reserve.
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Bezuiniging 2018 (€ 200.000,- structureel + restant 2OL7 € 67.000,- structureel):
€ 102.000,- structureel gerealiseerd € 17.000,- + € 85.000,-).
Nog te realiseren in 2018 € 165.000,-.
Met ingang van 2019 verwacht het Rick de structurele bezuiniging van € 300.000,- in te
vullen.

In de begroting 2018 is rekening gehouden met een structurele bezuiniging van €
300.000. Het (gedeeltelUk) eenmallg nlet realiseren van de bezuiniging heeft gevolgen
voor de begroting (jaarschijf 2018). Het maximale eenmalige nadeel is € 165.000, dit kan
echter nog naar beneden bijgesteld worden als Rick eenmalige middelen in kan zetten.
Streven is om hierover in het 3e kwartaal van 2018 meer duidelijkheid te krijgen en om
een eventuele eenmalige bijstelling in de 2e bestuursrapportage van 2018 te verwerken.

Uitvoering/evaluatie
In overleg met Rick worden afspraken gemaakt over het aanleveren van informatie. Op
basis daarvan moet duidelijk worden welk bedrag van de bezuiniging 2018 mogelijk niet
gedekt kan worden.

Communicatie/ participatie

De raad wordt geinformeerd via de Tils lijst

Overleg gevoerd met

Intern:
Patricia Vos, afdeling financiën.
Paul Verhappen, Projectontwikkeling

Extern:
Emile Florack, directeur-bestuurder Rick.

Bijlagen

Kopie mail Emile Florack, directeur-bestuurder Rick aan wethouder Cultuur
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Ven van de, MarÍanne M)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ven van de, Marianne (MJM)

dinsdag 7 november 20L7 2I:29
DIV

FW: bezuinigingsopdracht RICK

Beste collega,

Zou ie onderstaande mail a.u.b. willen inboeken en toevoegen aan zaak 1870 Subsidieaanvraag 2018 St¡chting Rick?
Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

Marianne van de Ven
Senior Beleidsadviseur OCSW

Gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: (0495) 57 50 00
E-mail : m.vande.ven@weert.nl

Van: Emile Florack Imailto:E.Florack@ ricknet.nl]
Verzonden: vrijdag 27 oktober 2OL7 LO:O!

Aan: Ven van de, Marianne (MJM) <M.vande.Ven@weert.nl>
CC: Gabriels, Geert (G) <G.Gabriels@weert.nl>; Verhappen, Paul (PPM) <P.Verhappen@weert.nl>; Marc Síjmkens
<M.Sijmkens@ricknet.nl>
Onderwerp: bezuinigingsopdracht RICK

Beste Marianne,

Tijdens ons gesprek van afgelopen dinsdag 24 oktober hebben we onder andere gesproken over de te realiseren
bezuinigingsopdracht voor RICK. Eerder heb ik daar onderstaande email voor gestuurd naar wethouder Gabriels. lk
heb destijds aangegeven dat er rond deze tijd meer formeel duidelijkheid zal zijn ten aanzien van de mate waarin de
bezuinigingsopdracht voor 2018 (k€300) kan worden gerealiseerd. lnmiddels weten we dat RtCK per september
2OL8 zal zijn gehuisvest in pand Wilhelminasingel 12 (koopakte wordt op korte termijn getekend).

De met elkaar afgesproken uitgangspunten voor de realisatie van de bezuinigingsopdracht zijn dat deze maximaal
wordt gerealiseerd door de huisvestingskosten drastisch te verlagen en dat de bezuinigingsopdracht niet ten koste
mag gaan van de inhoud van de dienstverlening.

Voor vandaag gaan we er vanuit dat de bezuinigingsopdracht voor 2018 gedeeltelijk kan worden gerealiseerd binnen
de genoemde uitgangspunten:

o Door structurele maatregelen (efficiëntie in de bedrijfsvoering) zal RICK zelf k€50 bijdragen.
I Het restant van k€250 is te realiseren uit besparing in huisvestingskosten (in eerdere gedeelde berekeningen

zo ook al op dit niveau geïndiceerd).
o De te realiseren besparing op huisvestingskosten heeft een vertraging (in gebruik name nieuw pand per 1-

september 2018) waardoor L/3 deelvan de k€250 (= k€85) daadwerkelijk wordt gerealiseerd middels de
besparing in huisvestingskosten.
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. De suggestie dat er mogelijk kan worden bespaard op de initiële kosten voor de herhuisvesting moet als niet

realistisch worden beschouwd. Vanuit huidige begroting kan hierin geen ruimte worden gevonden. De post

"onvoorzien" is inmiddels naar bijna nihii teruggebracht'
r Hiermee resteert een niet te realiseren bezuiniging voor 2018 van k€165 (= k€300 -/- k€50 -/- k€ 85) .

o Voor 201-9 wordt de volledige bezuinigingsopdracht van k€300 gerealiseerd'

De verwachting dat de bezuinigingsopdracht niet volledig kan worden gerealiseerd is al meerdere malen mondeling

ook besproken/aangegeven. Met dit schrijven wordt dat bevestigd.

Hiermee het verzoek om er voor te zorgen dat de bezuinigingsopdracht voor 20L8 van k€300 wordt terug gebracht

naar k€135 of om het gedeelte dat niet wordt gerealiseerd (k€L65) te laten verwerketr als frictiekosten binnen de

gemeentelijke exploitatie.

Met vriendelijke groet,

Emile Florack

directeur-bestuurder

Rífß

RICK is een gecertificeerd instituut 2017-CK-033

"Kwaliteitskader Kunsteducat¡e & Amateurkunst"

Telefoon:0495 - 533 954
Postbus 282 | 6000 AG Weert
Beekstraat 27 | 6OOL GG Weert
www.r¡cknet.nl I KvK. 41066137

disclaimer
Aan de inhoud van dit e-ma¡lbericht kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende

bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruikvan deze ¡nformat¡e door anderen dan de geadresseerde:s niettoegestaan, evenals

openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. R¡ck staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging

van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Van: Emile Florack
Verzonden: maandag 8 mei2017 15:15
Aan: G Gabriels (Geert.Gabriels@weert.nl)
CC: Ven van de, Marianne (MJM)

Ondelwerp: bezuinigingsopdracht RICK

Geachte wethouder van cultuur gemeente Weert, beste Geert,

De gemeente heeft RICK gevraagd, ten behoeve van de voorjaarsnola2OLT, aan te geven hoe de totale

bezuinigingsopdracht (incl. 2018) zal worden gerealiseerd. Afgesproken is dat de bezuiniging gerealiseerd zal

worden door de huisvestingskosten minimaal naar rato te verlagen en dat de bezuinigingsopdracht niet ten koste

mag gaan van de bestaande dienstverlening. lk heb al langere tijd geleden, en bij herhaling, benadrukt dat RICK niet

¡n staat zal zijn de volledige bezuinigingsopdracht binnen de gestelde termijn (cumulatief € 300.000 in 2018) te

realiseren.

Voor 2Ot7 is de bezuinigingsopdracht € 100.000. Deze zal worden gerealiseerd door enerzijds structurele

maatregelen binnen RICK (€ 33.000) en anderzijds door het interen op de algemene reserve (€ 67.000). De algemene
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reserve zal daarmee per ultimo 2017 naar nagenoeg nihil zijn teruggebracht. Dit betekent dat er een
bezuinígingsopdracht voor 2018 resulteert van € 267.000.

Als gevolg van het feit dat de herhuisvesting naar de toekomst is doorgeschoven zal de bezuiniging in 2018 (€
267.OO0).niet worden gerealiseerd. Mogelijk slechts een (kleiner) gedeelte daarvan als daadwerkelijk in de loop van
2018 de herhuisvesting zal plaats vinden en als er mogelijk versneld geen gebruik meer zal worden gemaakt van de
locatie Collegeplein.

Naar huidig inzicht zal de volledige herhuisvesting per september 2018 zijn afgerond. Een exacte indicatie van het
bedrag dat hiermee wel in 2018 kan worden bezuinigd is thans niet te geven omdat er nog geen meer gedetailleerd
plan van herhuisvesting ter beschikking is. Dit zal pas in september/oktober 2OL7 meer inzichtelijk zijn.

Per saldo zal de totale bezuinigingsopdracht pas volledig in 2019 worden gerealiseerd. Gelieve dit in de politieke
besluitvorming als uitgangspunt te hanteren.

Met vriendelijke groet,

Emile Florack
directeur-bestuurder

r$r9h
RICK is een gecertif¡ceerd instituut 2017-CK-033
"Kwaliteitskader Kunsteducat¡e & Amateurkunst"

Telefoon:0495 - 533 954
Postbus 282 | 6000 AG Weert
Beekstraat 27 | 6O0L GG Weert
www.ricknet.nl I KvK. 41066137

disclaimer
Aan de inhoud van dit e-mailbericht kunnen Seen rechten worden ontleend. De informatie verzonden in dit e-mailbericht en de eventueel daarbij behorende
bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan, evenals
openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden. R¡ck staat n¡et in voor de ju¡ste en volledige overbrenging
van de inhoud van een verzonden e-ma¡lber¡cht, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
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