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Akkoord met agenderin\

Gevraagde beslissing BenW
1) Jaarrekening van de TMD voor het seizoen 2001-2002 vaststellen
2) De subsidiebijdrage van Dordrecht voor dat seizoefrwdefinitief vast stellen op €
694.000,3) De onderuitputting van de doelsubsidie Popschool ( € 19.600) ter beschikking stellen
aan de TMD ter bestrijding van fusiekosten.
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Secretaris
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Datum H ƒ
BenW- besluit

Datum

- Conform, onder de aantekening dat:
B&W-besluit 1. de aanwending van de onderuitputting slechts eenmalig is en geen precedentwerking impliceert;
2. rekening wordt gehouden met de gemaakte opmerkingen door de accountant bij het jaarverslag over
onder meer de verwerking van diverse balansposten na de fusie.
Akkoord met agendering Raad

Gevraagde beslissing Raad
1) Jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden voor het seizoen 20012002 vast stelnne.
2) De subsidiebijdrage 2001/2002 van Dordrecht defintief vast stellen op € 694.000,30 De onderuitputting van de doelsubsidie Popschool (€ 19.600) ter beschikking stellen
aan de TMD ter bestrijding van een deel van de fusiekosten (Fusie met de Stichting
Berckepoort die per 1 jan 2003 is gerealiseerd).
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Alleen een compleet ingevulde lijst (ja/nee) geeft toegang tot de B&W-agenda
Niet alle vragen hoeven met ja te worden beantwoord!
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' toelichting: ontwerp referendumverordening met toelichting en model besluit raadpleegbaar op intranet onderdeel juridisch.
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College van burgemeester en wethouders
van Dordrecht
Directeur sector Cultuur
18 feb 2003
Jaarrekening Toonkunst Muziekschool Drechtsteden 2001/2002

Geacht college,
Hierbij bied ik u aan de jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool over het boekjaar
2001/2002.
Ten opzichte van de begroting sluit de jaarrekening met een voordelig verschil van € 4.080,-.
Dit bedrag is opgenomen op de balans van de stichting. Het zou kunnen worden verdeeld over de
deelnemende gemeenten. Ik stel u evenwel voor om conform het verzoek van het bestuur van de
stichting dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve van de stichting en aan te wenden
voor bijzondere lasten vanwege de fusie. U moet hierbij denken aan notariskosten, het
ontwerpen en invoeren van een nieuwe huisstijl, kosten van werving en selectie van personeel,
huisvestingslasten vanwege enkele kleinere verbouwingen in het huidige pand, inrichtingskosten,
PR en marketing kosten e.d. In totaliteit lopen deze kosten op tot zo'n € 130.000,-. Dekking
wordt gevonden in de aanwezige reserves.
De popschool van de Toonkunstmuziekschool is de educatieve poot van de Popcentrale.
De Muziekschool ontvangt hiervoor een afzonderlijke (doel)subsidie van de gemeente Dordrecht.
Daarvoor zijn middelen geraamd in de begroting van de sector Cultuur, in 2002 een bedrag van €
22.689,-. De groei van deze activiteit is minder geweest dan was gepland. Er zijn minder uren
besteed waardoor de subsidie lager uitvalt, het voordelig verschil is € 19.600,-.
Het bestuur van de muziekschool verzoekt om deze eenmalige onderuitputting eveneens te
mogen aanwenden om de extra kosten van de fusie te bestrijden.

Besluit:
Ik stel u voor
de jaarrekening 2001 - 2002 van de Toonkunstmuziekschool vast te stellen en
de subsidie van Dordrecht definitief vast te stellen op € 693.927,- (hetgeen inclusief de
doelsubsidie tbv managementondersteuning is).
de onderuitputting van de doelsubsidie Popschool, ten bedrage van € 19.600,- , aan te
wenden ter dekking van een klein deel van de eenmalige fusiekosten.

D. Verhei
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Jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool
Drechtsteden over het seizoen 2001-2002

Hierbij bieden wij u aan de jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden (TMD) over
het boekjaar 2001-2002.
Ten opzichte van de begroting sluit de jaarrekening met een voordelig verschil van € 4.080-,-. Dit
bedrag is opgenomen op de balans van de TMD. Het zou kunnen worden verdeeld over de
deelnemende gemeenten. Wij stellen u evenwel voor om conform het verzoek van het bestuur van
de stichting dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve van de stichting en aan te
wenden voor bijzondere lasten vanwege de fusie (de TMD is per 1 januari 2003 gefuseerd met de
Berckepoort, stichting voor Culturele Educatie). U moet hierbij denken aan notariskosten, het
ontwerpen en invoeren van een nieuwe huisstijl, kosten van werving en selectie van personeel,
huisvestingslasten vanwege enkele kleinere verbouwingen in het huidige pand, inrichtingskosten,
PR en marketing kosten e.d.. In totaliteit lopen deze kosten op tot zo'n € 130.000,-. Dekking
moet de stichting vinden in de aanwezige reserves.
De popschool van de Toonkunstmuziekschool is de educatieve poot van de Popcentrale.
De Muziekschool ontvangt hiervoor een afzonderlijke (doel)subsidie van de gemeente Dordrecht.
Daarvoor zijn middelen geraamd in de begroting van de sector Cultuur, in 2002 een bedrag van
€ 22.689,-. De groei van deze activiteit is minder geweest dan was gepland. Er zijn minder uren
besteed waardoor de subsidiebijdrage lager uitvalt, het voordelig verschil is € 19.600,-.
Conform het verzoek van het bestuur van de muziekschool verzoeken wij u om er mee in te
stemmen dat deze eenmalige onderuitputting wordt aangewend ter bestrijding van de genoemde
fusiekosten.
De commissie Cultuur en Vrije Tijd stemt met het voorstel in.
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Ontwerp-besluit

De Raad van de gemeente Dordrecht:;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maart 2003, nr. CULT/2003/.

besluit:

de jaarrekening 2001 - 2002 van de Toonkunstmuziekschool vast te stellen;
de subsidie van Dordrecht definitief vast te stellen op € 693.927,- (hetgeen inclusief de
doelsubsidie ten behoeve van managementondersteuning is);
de onderuitputting van de doelsubsidie Popschool, ten bedrage van € 19.600,-, aan te wenden
ter dekking van een klein deel van de eenmalige fusiekosten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 8 april 2003.
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Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bieden wij u onze jaarrekening 2001-2002, de goedkeurende verklaring van de accountant en
ons jaarverslag 2001-2002 aan. (Deze stukken zonden wij u al eerder toe als bijlage bij onze brief
betreffende de integratieprocessen per 1 januari a.s.)
De jaarrekening sluit af met een klein positief resultaat ad. € 4.080,Dit bedrag zou kunnen worden verdeeld over alle deelnemende gemeenten. Wij verzoeken u echter dit
resultaat te mogen toevoegen aan onze algemene reserve, waaruit wij diverse kosten vanwege de
lopende integratieprocessen moeten betalen. Dit zijn o.m. kosten vanwege: het ontwerpen van een
nieuwe huisstijl, wervings- en selectiekosten, verbouwings- en inrichtingskosten teneinde werkplekken
te maken voor het toegenomen aantal medewerkers.
De gemeente Dordrecht verzoeken wij eveneens het saldo van de doelsubsidie 2001-2002 voor de
groei van de popschool voor hetzelfde doel te mogen aanwenden. In komende jaren zal deze
doelsubsidie intensiever voor het beoogde doel worden ingezet.

Hoogachtend.
Het bestuur
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Voor deze,

W.A.S.Stevens, directeur

Bijlage(n):

-Jaarrekening 2001-2002
- Accountantsrapport
- Jaarverslag 2001-2002
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