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Onderwerp
subsidie 2019 stichting Regionaal Instituut cultuur- en Kunsteducatie (RICK).

Voorstel
Voor 2019 een subsidie te verlenen van maximaal€ 1.115.994,- aan Stichting RICK
conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
De gemeente Weeft ziet de professionele instellingen als belangrijkste trekkers binnen de

culturele infrastructuur. Cultuur en kunst zijn instrumenten voor de ontwikkeling van de
identiteit, de ontplooiing van mensen en de ontwikkeling van creativiteit.
RICK heeft als professionele instelling de taak om cultuur- en kunsteducatie toegankelijk
te maken en te houden voor alle inwoners van de gemeente. Een tweede taak is een
gevarieerd en vraaggericht aanbod te verzorgen, rekening houdend met de lokale
culturele infrastructuur en de bevolkingssamenstelling in de gemeente. Samenhang tussen
educatie, amateur- en professionele kunst is hierbij het uitgangspunt.

Beoogd effect/doel
Subsidiebudget inzetten voor activiteiten, op het gebied van kunst- en cultuureducatie, die
relevant zijn voor Weeft.

Argumenten
Stichting RICK heeft conform de'Algemene Subsidieverordening Weert 2O!7' en
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2Ot7' de subsidieaanvraag 2019
aangeboden. In de aanvraag is geen rekening gehouden met de indexering.
Op het gebied van cultuur- en kunsteducatie subsidiëren de gemeenten Cranendonck,

Nederweert en Weert gezamenlijk de activiteiten van het Regionaal Instituut Cultuur- en
Kunsteducatie. Voor de gezamenl1.¡ke ontwikkelrichting op hoofdlijnen van het RICK, de
kostentoerekening en bepalingen met betrekking tot toe- en uittreding van gemeenten
heeft u op 11juli 2017 ingestemd met een'intergemeentelijk convenant gemeente en
RICK'.
Weert,
12 februari 2019
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Jaarlijks wordt een beschikking afgegeven voor het betreffende tijdvak, conform de
'Su bsidiereg el i n g Professionele I nstel lin gen Weert 2077'

.

Voorgesteld wordt voor het jaar 2019 een subsidie te verlenen voor een bedrag van
maximaal € 1.115.994,- op grond van de "Subsidieregeling Professionele Instellingen
Weert 20!7".
De subsidie is gesplitst in twee onderdelen: reguliere subsidie ad € 1.038.995,- en een
subsidie voor dc Marktplaats Ku+Cu ad € 76.599,-.
De reguliere subsidie bestaat uit een bedrag voor bedrijfskosten (diensten en overhead),
gesplitst naar personeelskosten, overige kosten en een bijdrage in de woonlasten.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van het subsidie 2019 is ter informatie bijgevoegd.
In de aanvraag subsidie 2019 van het RICK is een subsidie van de gemeente Weert
opgenomen van € 1.092.951,- exclusief index, in de bijlage vind u de begroting inclusief
index.

Van de maximale subsidie van € 1.115.594 wordt€ 1.038.995,- ten laste gebracht van
de begrotingspost Muziekonderwijs (grootboeknummer 5.11.0000 Muziekonderwijs,
kostencategorie 6.42.5074 stg. RICK). Het resterende bedrag van € 76.599,- wordt in
2019 ten laste gebracht van de begrotingspost Muziekonderwijs (grootboeknummer
5.40.0202 Ku nst-/cu ltu u rbeleid, kostencategorie 6.42. 5 000 Overige
in komensoverd rachten).
Omdat tijdens het opstellen van de begroting het definitieve indexcijfer nog niet bekend
was, is er een verschil tussen maximaal en beschikbaar subsidie van € 6.675,-. Dit
verschil wordt in de eerste tussenrapportage 2019 bijgeraamd.

Uitvoerlng/evaluatle
Op basis van de jaarstukken zullen wij beoordelen of Stichting RICK voldoet aan de
voorwaarden die, conform de subsidieregeling, worden gesteld aan de professionele
instellingen. Op basis hiervan en de aanvraag van Stichting RICK zal vaststelling van de
subsidie 2019 door uw college plaatsvinden.
Com mu

n

icatie/ participatie

Het bestuur van Stichting RICK d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikking op de hoogte
brengen van uw besluit.
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