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Onderwerp
Subsidie 2Ot7 en 2018 Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK)

Voorstel
1. Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 20L7 en 2018 van

Stichting RICK;
2. De subsidie 2Ot7 voor Stichting RICK definitief vast te stellen op € t.277.683,-

conform bijgevoegde conceptbeschikking ;
3. De subsidie 2018 voor Stichting RICK definitief vast te stellen op € 1.092.951,-

conform bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding
Het bestuur van Stichting RICK heeft de jaarrekening en het jaarverslag 2OL7 en 2Ot8
aangeboden. De jaarstukken zijn als bijlage toegevoegd.

Beoogd effect/doel
Het vaststellen van de subsidie voor het jaar 2O17 en 2018.

Argumenten
1.1 De stichting voldoet aan de prestatieafspraken en verplichtingen. Deze zijn uitgewerkt
in beide jaarverslagen en jaarrekeningen.

Met Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) zijn de volgende
prestatieafspra ken gemaa kt :

. de dienstverlening richt zich op alle overeengekomen disciplines in de
amateurkunst en in de cultuureducatie;

. de dienstverlening betreft kunst- en cultuureducatie aan jeugdigen en ouderen,
beginnelingen en gevorderden uit alle lagen van de bevolking;

¡ RICK verplicht zich tot het in stand houden van een voor eenieder toegankelijke
instelling voor kunst- en cultuureducatie, inclusief de daarbij behorende faciliteiten
(o.a. het gebouw);

. de reguliere dienstverlening binnen de amateurkunst, zijnde de docentcontacturen
per discipline per jaar, en het daaraan gekoppelde bereik op jaarbasis zal worden
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verzorgd op basis van een vooraf bepaalde verdeelsleutel, met een bandbreedte
van 10olo.

1.2. Het jaarverslag 2077 en 2018 geeft een goede inhoudelijke verslaglegging over de
jaren 2077 en 2018.

De jaren 2Ot7 en 2018 waren twee bijzondere jaren voor stichting RICK waarin veel
gebeurd is. RICK stond voor een bezuinigingsopdracht die vooral gerelateerd zou worden
aan verlaging van de huisvestingskosten (herhuisvesting). In 2017 is RICK eigenaar
geworden van het pand Wilhelminasingel 12 in Weert. Omdat de herhuisvesting door
allerlei redenen aanzienlijk vertraagd was heeft RICK de bezuinigingsopdracht van
€ 100.000,- in 2OL7 niet kunnen realiseren. Het uitgangspunt was dat de bezuiniging niet
ten koste mocht gaan van de dienstverlening, daarom is in overleg met de gemeente
Weert besloten om een deel van de bezuiniging (€ 65.000,-) te onttrekken aan de

algemene reserves. De overige € 35.000,- is opgelost via structurele maatregelen in de

bed rijfsvoering .

In 2018 vonden tijdens het eerste half jaar, mede aan de hand van wensen/input van de
gebruikers verbouwing en inrichting van het nieuwe pand plaats en tijdens de

zomervakantie was de daadwerkelijke verhuizing zodat vanaf het cursusjaar 2018/2019 de

nieuwe thuisbasis in gebruik genomen werd. Het was ook een jubileumjaar omdat RICK in
zijn huidige structuur al weer 10 jaar bestaat. Ter gelegenheid daarvan waren er diverse
jubileumactiviteiten.
Verder was 2018 het Van Hornejaar. Dat was voor het basisonderwijs van groot belang.
Samen met de culturele partners van Ku+Cu heeft RICK een theatertocht georganiseerd
'In het spoorvan Graaf Philips'. De jeugd van groep 5 t/m 8 heeft massaal (1.250
leerlingen met hun begeleiders) kennis genomen van deze graaf en het belang voor zowel
de geschiedenis van Weert als de nationale geschiedenis.

1.3 De jaarrekening 2017 en 2018 geeft een goede financiële verslaglegging over het jaar
2017 en 2018.

2017:
De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring en sluit, voor het onderdeel van de gemeente Weert, met een negatief
exploitatieresultaat van € 63.321,- terwijl er een iets negatiever exploitatieresultaat van
€. 67.2t7,- geraamd was.

2018:
De jaarrekening is voorzien van een door een onafhankelijke accountant afgegeven
controleverklaring en sluit, Voor het onderdeel van de gemeente-Weertr rnet eett ttegalief
exploitatieresultaat van € 46.347,-. Dit beclrag wordt onttrokken aan de algemene reserve
waardoor deze reserve voor het onderdeel gemeente Weert negatief (=-/- € 20.644,-) is

geworden.

Vanaf 31 december 2009 is KU+CU (tot dan Stichting Kunst- en Cultuureducatie) als
zelfstandige businessunit aan Stichting RICK (Regionaal Instituut Cultuur- en

Kunsteducatie) toegevoegd. De financiële afrekening van KU+CU is opgenomen in de
jaarrekeningen van RICK.

De jaarrekeningen 2077 en 2018 geven verder geen aanleiding tot opmerkingen'
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7.4 Reserves

2017:
Conform de beschikking subsidieverlening 2OL7 mag de Algemene Reserve maximaal 25olo
van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 1.277.683,- = € 379.420,75).
De Algemene Reserve Weert bedraagt eind 2017 € 25.703,-.
Daarnaast beschikt het RICK ook nog over een algemene reserve Marktplaats KU+CU.
Deze reserve bedraagt eind 2017 € 33.527,-.

2018:
Conform de beschikking subsidieverlening 2018 mag de Algemene Reserve maximaal 25%o

van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen (25o/o van € 1.092.951,- = €273.237,75).
De Algemene Reserve Weert bedraagt eind 2018 negatief €20.644,-.
Naar aanleiding van deze negatieve algemene reserve zijn er gesprekken gevoerd met
RICK over het opstellen van een verbeterplan waaruit blijkt hoe en op welke termijn dit
tekort wordt opgelost. Voorstel van RICK is om een jaar geen dotaties te doen aan het
bestemmingsfonds Onderwijs Ondersteunende Materialen (OOM). Dit is verantwoord
omdat er in 2019 geen grote investeringen op stapel staan, bij de verhuizingzijn de zaken
op orde gebracht. Daarnaast brengt RICK de organisatiekosten terug: de functieomvang
van de directeur/bestuurder wordt teruggebracht van 1 fte naar o,8 fte. Het overleg met
RICK over de verdere uitwerking van het verbeterplan en het op peil brengen van de
reserves loopt nog.

Daarnaast beschikt het RICK ook nog over een algemene reserve Marktplaats KU+CU.
Deze reserve bedraagt eind 2018 € 44.228,-.
Besteding uit de algemene reserves gebeurt altijd in overleg tussen Stichting RICK en de
gemeente Weert.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Er zijn geen financiële gevolgen. De subsidievaststelling 2Ot7 en 2018 zijn gelijk aan de
voorschotten van € L277.683,- (2017) en € 1.092.951,- (2018).

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Uitvoering/evaluatie
Op basis van de aangeleverde jaarstukken hebben wij kunnen beoordelen dat Stichting
RICK voldoet aan de geldende verplichtingen uit de 'Algemene wet bestuursrecht', de
'Subsidieregeling Professionele Instellingen Weert 2077' en de verplichting dat de
activiteiten worden u itgevoerd conform de vastgestelde cu ltu u rnota.

Comm unicatie/ partici patie
Het bestuur van 'Stichting RICK' d.m.v. bijgevoegde conceptbeschikkingen op de hoogte
brengen van uw besluit.

Overleg gevoerd met
Intern:
P. Vos (businesscontroller)

Extern:
Niet van toepassing
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Bijlagen:
Subsidieaanvraag met jaarverslag 2OI7 en jaarrekening 2077
Subsidieaanvraag met jaarverslag 2018 en jaarrekening 2018
Conceptbeschikki ng
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