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Onderwerp
subsidie 2020 stichting Regionaal Instituut cultuur- en Kunsteducatie (RICK).

Voorstel
1. Voor 2020 een subsidie te verlenen van maximaal € 1.140.485,- aan Stichting

RICK conform bijgevoegde conceptbeschikking.
2. De raad te informeren over de voortgang van KU+CU via bijgevoegde

raadsi nformatiebrief.

Inleiding
De gemeente Weert 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
Instandhouding van een voor ieder toegankelijke instelling voor kunst en cultuur voor de
gemeente Weert.

Argumenten
1.1 Stichting RICK heeft subsidieaanvraag 2020 ingediend.
stichting RICK heeft conform de'Algemene Subsidieverordening weert 2oL7' en
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2017' de subsidieaanvraag 2O2O
aangeboden. In de aanvraag is geen rekening gehouden met de indexering.

Op het gebied van cultuur- en kunsteducatie subsidiëren de gemeenten Cranendonck,
Nederweert en Weeft 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
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heeft u op 11juli 2017 ingestemd met een 'intergemeentelijk convenant gemeente en

RICK'.
Voorgesteld wordt voor het jaar 2O2O een subsidie te verlenen voor een bedrag van

maximaal€ 1.140.485,-.D€ subsidie is gesplitst in twee onderdelen: reguliere subsidie ad

€ 1.062.063,- en een subsidie voor de Marktplaats Ku+Cu ad€78'422,'.
De reguliere subsidie bestaat uit een bedrag voor bedrijfskosten (diensten en overhead),
gesplitst naar personeelskosten, overige kosten en een bijdrage in de woonlasten.

De conceptbegroting 2020 (versie 19 april 2019) liet een verwacht klein nadelig resultaat
zien. Aangezien de algemene reserve van RICK al negatief is heeft RICK de opdracht
gekregen om te komen met een verbeterplan. In dit verbeterplan moeten 2zaken aan de

orde komen: Op de eerste plaats maatregelen om te komen tot een structureel gezonde

exploitatie Weert inclusief het opheffen van de negatieve algemene reserve en daarnaast
als tweede maatregel om toe te groeien naar een gezonde algemene reserve. Dit
verbeterplan gaat verder dan de begroting 2020 en bevat waar mogelijk scenario's met
bijbehorend tijdpad.
Voor RICK was dit aanleiding om te komen met een aangepaste begroting (versie 2

december 2019) met daarin maatregelen om het tekort van 2020 terug te brengen. Deze

aangepaste begroting is nagenoeg sluitend. De begroting is als bijlage toegevoegd.
ln 2O2O vinden er vervolg gesprekken plaats over de verdere uitwerking van het
verbeterplan.

De Marktplaats Ku+Cu is als zelfstandig en onafhankelijk onderdeel binnen RICK

gepositioneerd. Deze werkt als intermediair tussen het primair en vooftgezet onderwijs
met de professionele instellingen en overige aanbieders van cultuur educatieve
programma's. Jarenlang heeft de Marktplaats gewerkt met een Ku+Cu menu als vast
aanbod voor alle scholen. Het aanbodgericht werken heeft een tijdlang goed gewerkt. In
de laatste jaren zien de betrokken partijen een veranderende vraag bij het onderwijs
ontstaan. Er werd aanbod op maat gevraagd'
In het voorjaar van 2019 heeft de gemeente Weert gesprekken gevoerd met diverse

betrokken partijen over de activiteiten van KU+CU. Hieruit bleek dat de zorgen die bij de

gemeente leefden ook gedeeld werden door de betrokken partijen.
Op dit moment praten alle partijen die binnen deze Marktplaats werken onder begeleiding

van de Cultuurmakelaar over hoe in de toekomst het beste vorm gegeven kan worden aan

Ku+Cu. Alle opties staan open. Dit betekent dat het niet vanzelfsprekend is dat RICK

penvoerder blijft van de Marktplaats KU+CU. Medio 2020 wordt hierover een besluit
genomen

Jaarlijks worden vanuit de afzonderlijke gemeenten subsidies verleend aan Stichting RICK

d.m.v. een beschikking voor het betreffende tijdvak, voor Weert gebeurt dit conform de

'subsidieregeling Professionelc Instell¡ngen Weert 2OL7'.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De berekening van de subsidie 2020 is voor uw informatie bijgevoegd.
In de aanvraag voor subsidie 2020 heeft het RICK een totaalbedrag opgenomen van

€ 1.115.994,- exclusief index (zie bijlage).

De maximale totaal subsidie van € 1.140.485,- wordt voor € 1.062.063,- ten laste
gebracht van de begrotingspost Muziekonderwijs (grootboeknummer 5. 1 1.0000

Muziekonderwijs, kostencategorie 6.42.5074 stg. RICK). Het resterende bedrag van

€.78.422,- wordt in 2O2O ten laste gebracht van de begrotingspost Muziekonderwijs
(grootboeknummer 5.4O.0202 Kunst-/cultuurbeleid, kostencategorie 6.42.5000 Overige
i nkomensoverd rachten).
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Na de subsidieverlening aan stichting RICK resteert er geen bedrag meer in de budgetten
'Muziekonderwijs/st. RICK'en'Kunst-/cultuurbeleid/Overige inkomensoverdrachten'.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
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 2O2O door uw college plaatsvinden.

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

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (busi nesscontroller)

Extern:
Het bestuur van Stichting RICK

Bijlagen:
Subsidieaanvraag met begroting 2020
Aangepaste begroting 2020
Conceptbeschikking met berekening subsidieverlening 2020
Schema voorschotbetalingen 2020
Raadsinformatiebrief over voortgang KU+CU

Pagina 3




