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Onderwerp

jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden
over het seizoen 2000-2001

Wij bieden u de jaarrekening van de Toonkunstmuziekschool Drechtsteden over het boekjaar
2000-2001 aan.
Ten opzich te van de b egroting sluit de jaarreke ning met ee n voordelig versc hil van € 56.653,-(ƒ 124.846,--). Dit bedrag is opgenomen op de balans van de TMD.
Wij stellen u voor om dit voordelig verschil de volgende bestemming te geven.
- Een storting van € 11.345,-- (ƒ 25.000,-- in de Reserve Software van de TMD met het oog op
noodzakelijke vervangingen op korte termijn. De lopende integratieprocessen met de stichting
Bercke poort, de muziek schoo l Ridderke rk en de m uzieksc hool Ho eksch e Wa ard zullen e xtra
aanpassingen van de ICT vragen. De kosten van nieuwe licenties, vervanging software en
integratie van verschillende programma's vragen forse investeringen.
- Een storting van € 11.345,-- (ƒ 25.000,--) in de Onderhoud svoorziening van de TM D. Deze
voorziening dient ter bestrijding van onderhoudskosten aan het gebouw, die niet voor rekening
van de verhuurder (Stadswerken) komen (voornamelijk onderhoud van de binnenkant van het
gebouw). Dit jaar zal de TMD met Stadswerken afspraken maken om te komen tot sluitende
afsp rake n ove r het o nde rhou dspr ogra mm a en d e rolv erde ling d aarb ij.
- Het restant ad € 33.964,-- (ƒ 74.846,--) aanwijzen om een deel van de eenmalige kosten
voortvloeiend e uit het lopend e fusieproces (integ ratie van Toon kunst en Be rckepoort) te
bekostigen. Deze kosten (studiedagen, juridische adviezen, afstemmen kantoorautomatisering,
aansc haf licentie s etc.) zijn on ontko omba ar.
De genoemde stukken liggen ter inzage.
De commissie kunsten en de commissie financiën en grotestedenbeleid stemmen met dit voorstel
in.
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