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* de toetreding- en uittredingsbepalingen;
. de schadevergoeding bij uittreden of subsidievermindering ;
* de geschillenregeling.
Het convenant wordt door de gezamenlijke gemeenten onde|ekend op woensdag 16
januari 2013 om 14.30 uur, Iocatie: concedzaal Rick, Beekstraat 27. Voor de gerrieente
Weert zal het convenant onde|ekend worden door burgemeester Heijmans.
uitwerkingsovereenkomst
De subsidieverordehing professionele instellingen is van toepassing. Daarin is omschreven
dat in de uitwerkingsovereenkomst tussen subsidieontvanger en subsidieverlener de in de
subsidiebeschikking opgenomen bepalingen nader dienen te worden uitgewerkt. De
subsidie-grondslag welke als uitgangspunt is genomen in de uitwerkingsovereenkomst is
de subsidie 2012.
In de uitwerkingsovereenkomst zijn de volgende afspraken nader uitgewerkt:
. de prestatieafspraken met betrekking tot dienstverlening en activiteiten;
. de afspraken met betrekking tot vertikale (professioneel-professioneel) en
horizontale (professioneel-amateur en onderwijs) samenwerking;
. de indexering van de subsidiecomponenten;
. de bijzondere verplichtingen met betrekking tot inhoudelijke en financiële
verslaglegging en bedrijfsvoering.
Kanttekeninnen :
uitwerkingsovereenkomst
al Iooptijd
Door de subsidiërende gemeenten tWeert, Nederweeo, Asten, Cranendonck, HeezeLeende, Someren) wordt individueel met Rick een uitwerkingsovereenkomst afgesloten die
slechts geldt voor één jpar (2013).
b) uitbreiding dienstverlening Stramproy
De gemeenteraad heeft op 26 september 2012 ingestemd met het vooozetten van het
kunsteducatief onderwijs voor het vierde kwartaal 2012 in Stramproy, na het faillissement
van de voormalige aanbieder stichting Kreato. De stichting Rick zet deze Iessen in 2013
eveneens voort. In de uitwerkingsovereenkomst is een niveau van dienstverlening
overeengekomen inclusief de uitbreiding van het werkgebied Stramproy.
In de gemeentebegroting dient de subsidie voor muziekonderwijs in Stramproy voor 2013
nog te worden overgeheveld van Kreato naar Rick, aangezien het budgetrecht bij de
gemeenteraad berust. àoals in het collegebesluit van 11 december is aangegeven zal dit in
een voorstel aan de gemeenteraad (besluitvorming gepland op 13 maart 2013) zijn beslag
krijgen.
JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
n .v .t .
FINANCIëLE EN PERSONELE GEVOLGEN
n-v-t.
COMMUNICATIE/PARTICIPATIE
Voor wie is dit advies van belann'?:
4. Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere speci|catl'e.' De gemeenteraad en het bestuur en directie van dè stichting Rick
Geadviséerd |ordt de volnende communicatie-instrumenten te qebruiken :
4. YILS-I ljst
Geadviseerd wordt de volgende pa|icinatie-instrumenten te qebruiken :
4. N iet va n toepassing
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OVERLEG GEVOERD MET
Intern :
Subsidieverlening afdeling OCSW (M. Heuvelmans)
Juridisch controller (M . Rosbergen)
Financieel consulent (M. Aerdts)
Extern:
Bestuur en directie van de stichting
uitwerkingsovereenkbmst 2013.
d t het convenant en met de
Rick hebben ingestem me
BIJLAGEN
Onenbaar:
1. Convenant subsidiërende gemeenten en Rick
2. Uitwerkingsovereenkomst met stichting Rick 2013
Niet-onenbaar'.
Niet van toepassing
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Coqvenant ge|eenten
en
RICK
Instituut Cultuur- en Kunsteducatie
Regionaal
Partijen, ondergetekenden'.
@ De Stichting Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie,
werknaam: RICK, gevestigd Beeistraat 27, 6001 GG Weert,
rechîgeldig veoegenwoordigd door:
de heer J.T.H. van Luytelaar, voorzitter
de heer S.E.M. Florack, diredeur/bestuurder,
verder te noemenr''de Richting''
* De jemeente Asten, gevestigd aan het Koniqgsplein 3 5721 GJ te Asten,
(
ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, rechtgeldlg ve|egenwoordigd
door de burgemeester de heer H.G. Vos, handelend ter uitvoering van
het besluit van burgemeester en wethouders.
. De gemeente cranendonck, gevestigd aan hèt capucijnerplein 1, 6021 CA Budel, (,j
ingevolge artikel 171 van de Gemèentewet, rech|geldig veoegenwoordigd .ëj ja E , ylstyt.j. j
door wethouder de heer F.W.P. Strik, handelend ter uitvoering van het besluit 2*# E'C' ( .''2i3'Dê9dEè''C
(. (..y ( ' .
van burgemeester en wethouders, !
Oemeenttt
z s te n
f
@ De gemeente Heeze-Leende, gevestigd aan de Jan Decke|straat 2, 5591 HS Heeze, i
ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig veoegenwoordigd door V.-.ëlliftlDllllr|rt
de burgemeester de heer P.J.J Verhoeven, handelend ter uitvoering van het p e m e e n t û
besluit van burgemeester en wethouders. HEEZE-LEE|E
. De gemeente Nederweeo, gevestigd aan hét Raadhuisplein 1, 6031 VR Nederweeo, jj .jru, yyy ëtjjjjëjjjëjjyjjlyjjë,jë,jjlë,jj jëjyyyj
ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig ve|egenwoordigd (. èë ëy>%,ë((:ë.j,jjë,ë,ë(,ëyë gi,qy,
de heer H.F.M, Evers, handelend ter uitvoering van het li iè, -ûl'ip' ti 'k ' ïçé t 'ry
door de burgemeester ; r j , , , ,
besluit van burgemeestçr en wethouders. lfltùj.î kxkâtêzù! En i '
* De jemeente Someren, gevestigd aan het Wilhelminaplein, 5711 EK te Someren, S--FJ|'. k
ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig veoegenwoordigd door îï * ' '
Someren
wethouder de heer G.W.H.L. Schoolmeesters, handelend ter uitvoering van het
besluit van burgemeester en wethouders.
. De gemeente Weert, gevestigd aan de Beekstraat 54, 6001 GJ Weert,
ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, rechtsgeldig ve/egenwoordigd
door de burgemeester de heer A.A.M.M, Heijmans, handelend ter uitvoering van
het besluit van burgemeester en wethouders.
f; EMEEN TE ' W E E R T
Convenant gemeenten en RICK per 01-01-2013
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A|iiel 3: Auiviteiten
1. De Stichting biedt adiviteiteh aan zoals opgenomen in de uikoerings- / ui|erkngsovereenkomst.
Met instemming van de gemeente kan afgeweken worden van deze adiviteiten,
2, Door de Stichting mogen, Ios van dit œnvenant en de door de gemeenten vastgestelde
subsidiebeschikkingen, adiviteiten worden uitgevoerd, zolang het betreft adiviteiten van
algemeen c.q. maatschappelijk belang. De daarmee gepaard gaande kosten en opbrengsten,
alsmede de risico's (rechten en verplichtingen) dienen door de Stichting zelf te worden afgedeltt
en gedragen. De Stichting dient voor deze adiviteiten een aparte administratie te voeren.
Adikel 4: Het subsidiëntenoverlpg
1. Ter behaoiging van de gezamenlijke belangen van de paoicipanten van deze overeenkomst
fundioneeo een gespreks- en overlegpla|orm, het subsidiëntenoverleg genaamd.
2. Het subsidiëntenoverleg bestaat uit de pooefeuillehoudeqs van de deelnemende gemeenten, elk
geassisteerd door een ambtenaar, alsmede uit de diredeur / bestuurder van de instelling,
geassisteerd door de controller.
3, Het subsidiëntenoverleg bespreekt in algemene zin: de jaarrekening, het jaa|erslag, de begçoting
en het werk- en adiviteitenplan van het Regionaal Instituut voor Cultuur - en Kunsteducatie ,
alsmede al die onde|erpen, die van belang zijn In relatie tot het bepaalde in dit convenani en de
ui|oerings- / ui|erkingsovereenkomst. Het overleg vindt minimaal eenmaal per jaar plaats en
vtlol-l;s telkens als één der deelnemers dit nodig acht. Ter voorbereiding op dit bestuurlijk overleg
vindt er minimaal eenmaal per jaar een ambtelijk vooroverleg plaats.
Adikel 5: Toetreding- en ui|redingsbepalingen
1. Toetreding van aridere gemeenten behoeft de goedkeuring van de deelnemende gemeenten,
Een voorstel ter zake dlent vergezeld te gaan van een aangepast conceptconvenant en een
voorstel tot aanpassing van de kostenverdeling op basis van het bepaalde in artikel 2.
Het convenant beoogt de strudurele instandhouding van kunsteducatie in de betresende
gemeenten. Bovenwe|elijke uitkeringen (conform artikel 3.4 van de CAO-KE), ontstaan door
het uittreden, dan wel een tussentijdse wijziging van het subsidiecontrad door een gemeente,
waaronder vermindering van de subsidie, komen dqn ook volledig voor rekening van de
betre|ende gemeente. Een besluit tot beëindiging dan wel wijziging door de gemeente dient
minimaal 1 jaar voorafgaande aan het boekjaar plaats te vinden door middel van schrioelijke
(
opzegging of een schrioelijke mededeling van de betre|ende wkziging, aan alle partijen.
Convenant gemeenten en RICK per 01-01-2013
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A|ikel 6: Schadeveœoeding bij uittreden of subsidievermindering
1. Als basisuitgangspunt voor de schadevergoeding als gevolg van een bewuste beleidskeuze
(zijnde subsidiebeëindiging of -vermindering) geldt dat de veroorzakende deelnemer gedurende
een periode van drie jaar na inwerkingtreding van het opzeggings- dan wel wijzigingsbesluit,
een bijdrage betaalt. Deze bijdrage bedraagt respedievelijk 75 %, 50 %, 25 % van het bedrag
waarop de stichting aanspraak zou kunnen maken, indien niet zou zijn besloten tot opzegging
respedievelljk wijziging van de subsidierelatie cq. uikoeringsovereenkomst. Daarbij geldt als
uitgangspunt het kostenniveau zoals opgenomen in de vastgestelde jaarrekening van het jaar
voorafgaande van de inwerkingtredingdatum besluit tot opzegging respedievélijk wijziging van de
subsidierelatie cq. ui|oeringsovereenkomst, De subsidiënt kan er voor kiezen de reserve in te
zetten om de afouwbijdrage uit te bekostigen. Mocht de a|ouwbijdrage onvoldoende zijn dan
blijft de veroorzakende partij voor de resterende kosten aansprakelijk.
2, De gemeenten en Rick anticiperen in een zo vroeg mogelijk stadium op maatschappelijke
on|ikkelingen om kosten te beperken:
Aan Rick wordt een inspanningsverplichting opgelegd om :
a. in te spelen op de gevolgen van maaîchappelijke ontwi|elingeh waarbij er voor
gekozen kan worden om in overleg met de desbetre|ende gemeente een alternatief
programma aan te bieden;
b. te anticiperen op de hierdoor opkomende wijzigingen, bijvoorbeeld door het afsluiten
van Nexibele contraden m.b.t. medewerkers,
c. omzet welke in de betre|ende gemeente door Rick wordt gegenereerd, die niet valt
binnen de afspraken volgens de uikoeringsovereenkomst, indien nodig aan wenden voor
de onderdekking van de vaste kosten zoals vastgelegd in de ui|oeringsovereenkomst.
d. ingeval Rick in de betresende gemeente omzet genereert, buiten de uikoeringsovereenkomst, waarbij er een bijdrage zal zijn voor de dekking van de vàste kosten, deze
in overleg aan te wenden voor verlaging van de overhead kosten als bedoelt in artikel 2
onder c.
Aaikel 7: Geschillen
1. Eventuele geschillen over de strekking en de uitvoering van dit convenant zullen uitsluitend via
arbitrage beslecht worden, Het arbitragecollege bestaat uit een commissie, die bestaat uit een
door de gezamenlijke gemeenten aan te wijzen Iid, een door de Stichting aan te wijzen Iid. Deze
Ieden wijzen in overleg een onafhankelijke voorzitter toe. De arbitragecommissie kan zich
dçsgewenst doen adviseren door externe deskundigen en zal een gemotiveerde en voor partijen
bindende uitspraak doen binnen een termijn van dertig dagen nadat door één der partijen om
arbitrage vecocht is.
A/ikel 8: Slotbepalingen
1. Dit convenant treedt in werking per 1 januari 2013. Voor de uitwerking van dit convenant wordt
met ingang van die datum met de gemeenten nieuwe uiîoerings- / ui|erkingsoverkomsten
àfgesloten.
2. Dit convenant veryangt de eerder afgesloten versie, die is ingegaan op 1 januari 2008.
3. Ingeval onvoorziene omstandigheden, die invloed hebben op de onderlinge posities van partijen
wordt in onderling overleg tussen partijen naar een passende oplossing gezocht.
4. Het convenant wordt tenminste vierjaarlijl geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.
5. Voor statutenwijziging van de organisatie (bijv. fusie) dient een akkoord van de subsidiënten te
worden verkregen.
Convenant gemeenten en RICK per 01-01-2013
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Aldus overeengekomen en in december 2012 getekend te Weert d.d. 16 januari 2013
Namens de Stichting,
Namens de Stichting,
De heer J.T.H. van Luytelaar
voorzitter
de heer S.E.M. Florack
diredeur/bestuurder.
Namens de gemeente Asten,
Namens de gemeente Cranendonck,
De heer H.G. Vos
burgemeester
De heer F.W.P. Strik
wethouder
Namens de gemeente Heeze-Leende
Namenj de gemeente Nederweert
De heer P.J.J. Verhoeven
burgemeester
De heer H.F.M. Evers
burgemeester
namens de gemeente Someren
Namens de gemeente Weert,
De heer G.W.H.L. Schoolmeesters
wethouder
De heer A.A.M.M. Heijmans
burgemeester
Convenant gemeenten en RICK per 01-01-2013
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de tubsidie jaarlijks wordt vastgesteld, waarbij als algemene voorwaarde (verordening, artikel 3)
geldt dat subsidie slechts kan worden verstrekt indien daarvoor door de raad op de
gemeentebegroting voor het betre|ende boekjaar voldoende middelen beschikbaar zijn gesteld en
onder de daarbij door de raad of college gestelde voo|aarden;
gelet op de huidige onzekere financiële situatie kunnen alleen in goed overleg tussen instelling en
gemeente, door de instelling langdurige financiële verplichtingen worden aangegaan;
van rechtswege de regeling uit artikel 4:51 van de Algemene wet bestuursrecht geldt, waarin is
geregèld dat indien aan een subsidie-ontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jareù
subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde vooodurende adiviteiten, gehele of
gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop aansluitend tijdvak op de grond dat
i h tegen vooRzetting of ongew|zigde
veranderde omstandiqheden of gew|zigde inzichten z c
voo|zetting van de subsidie verzetten, dit slechts geschiedt met inachtneming van een redelijke
termijn.
De gemeente en de stichting Rick komen daarom het volgende overeen:
@
cultuurnota
convenant
@
@
gewijzigde convenant
de Cultuurnota 2009-2013 van de gemeente Weert, vastgesteld
door de gemeenteraad op 29 oktober 2008)
de op 7 december 2007 ondeoekende overeenkomst tussen Rick
en de subsidiërende gemeenten Asten, Cranendonck, Deurne,
Heeze-Leende, Nederweeo, Someren en Weert, regelend de
doelstelling, de subsidiëring, de verdeling van de kosten, het
subsidiëntenoverleg en toetredings- en overgangsbepalingen;
het in december 2012 tussen Rick en de subsidiërende gemeenten
Asten, Cranendonck, Heeze-Leende, Nederweeo, Someren en
Weert overeengekomen gewijzigde convenant;
het aanbod van cursussen en workshops in de disciplines
audiovisueel, beeldend, dans, muziek, taal, theater, dan wel een
interdisciplinaire mengvorm daarvan. Daarin kunnen zijn
opgenomen het afnemen van examens en het organiseren van
uitvoeringen en tentoonstellingen;
dienstverlening aan het reguliere onderwijs zoals advisering over
de doorlopende Ieerlijn cultuureducatie of het
cultuureducatiebeleid van de school, bemiddeling tussen
cultuuraanbieders en de school, organisatie van projecten,
organisatie van bijscholing van onderwijsgevenden, uitvoeringen
en tentoonstellingen;
ontwikkeling en uitvoering van projecten in de stad en de wijken
met als doel om doormiddel van kunst en cultuur de sociale
cohesie te versterken, in samenwerking met
amateuwerenigingen, professionele kunstenaars en
cultuuraanbieders, wijkraden, woningbouwcoöperaties en andere
betrokken partijen;
de voor de uitvoering van reguliere cursussen, workshops en
lessen benodigde docenturen;
de voor de uitvoering van dienstverlening op maat benodigde
klokuren van de betrokken medewerkerls);
het totaal van voor de afgesproken dienstverleninç benodigde
docent-contauuren en de uren overige dienstverlening
vermenigvuldigd met de geldende uuoarieven;
verplichting voookomend uit artikel 3.3 van de CAO Kunsteducatie
bij vermindering van de gegarandeerde taakomvang van een
docent door vermindering van de vraag;
@
kunsteducatie
@
cultuureducatie
@
cultuurpadicipatie
@
docent-contacturen
uren overige
dienswerlening
directe productkosten
@
@
@
suppletie
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i
@
bovenwettelijke
uitkering
@
cultural governance
verplichting voookomend tlit artikel 3.4 van de CAO Kunsteducatie
bij vermindering van de gegarandeerde taakomvang van een
docent door vermindering van de subsidie. Is tevens van
toepassing op niet-onderwijzend personeel;
het protocol Code Cultural Governance, welk de 23 aanbevelingen
Cultural Governance volgt die zich richten op goed, verantwoord
en transparant bestuur en toezicht in de culturele sector.
Deze uitwerkingsovereenkomst heeft een Iooptijd van een jaar, ingaande 1 januari 2013.
Gedurende de Iooptijd zijn er overlegmomenten, zoals vastgelegd in deze overeenkomst. Het
inhoudelijk overleg over de dienstverlening voor het hierop volgend jaar vindt uiterlijk april/mei
2013 plaats.
|11111111111111 | ' ||)| |||| p || '' ''''|||;. ||= '| ||| | î '||||||@@ | ||1|) |' j ||. |, . |'' |' '|. |' ' ' ' ' '&.' . ''' ' '' ' î'),'''''' ''' ''''''..'''' || ||||q |. ||î|)'' ' ' î ' ' '' ' ' '' ' '|''|| lj ' '' ': ' ''' ' |||
k' |''''yjjj | ''.. - .| ... . -;. | :... | j . .' . .. ..... .,,|. ' .. .. || |'... ;. y; . . '. t, . . ,....,p ||... | |||L. . p ||| j | . '. .'|'|' |t :|=- |. . '. î. ' . ||. |jïlpjj || | ' |.
|||||11) || . ... |j|j j; jé. ,,., ,. .., . .. .. ... ... ... .. .. , , .. . . . |y.|y. |jj |,, ||jy .|.|. jyj |y. |j |... j |j |jj |gyjjj | ||. ||j.y . . .|,||y..y .. . ||||.|j.,|... g . ... .. . ,y,j. ||||j |||jj|j |||j |.. j | ... ||j .
||j; ||||' |: .. . |1|. . 1 : ., ( | .... ... . .... . . I . . ;@ j | . . . .. . |? |,... .|| . .,
â | '..k. .. ;; îâkc. . . é. ).. @ ' -<.. ...4 -- .C . . j . - : .. - .- j;t..
Conform de verordenlng tart. 6 Iid 3, art. 8 Iid 1+2, art. 13 Iid 2) worden de volgende
prestat'leafspraken gemaakt:
1.1 Niveau van dienstverlenihg
al de dienstverlening richt zich op alle overeengekomen disciplines in de kunsteducatie en in de
cultuureducatie, alsmede op projecten in het onderwijs;
b) de dienstverlening betreft scholing in de kunsteducatie aan jeugdigen en ouderen,
beginnelingen en gevorderden uit alle Iagen van de bevolking;
c) Rick verplicht zich tot het instandhouden van een voor een ieder toegankelijke instellîng voor
kunst- en cultuureducatie, inclusief het gebouw; .
d) de reguliere dienstverlening binnen de cursistenmarkt, zijnde de docentcontacturen per
produktgroep per jaar, en het daaraan gekoppelde bereik op jaarbasis zal worden verzorgd op
basis van onderstaande verdeelsleutel, met een bandbreedte van 10%:
' |:1l|ll|||''-'ï1@' l( -'||1 ê ( ,|1 q| pl jù|lq gtlp yj|. jjjj j ;< ' ' % jjytj jjjjj|jjj |-, j j- ' '' '' |.- --j j||py . 1, '' '' ' iljj; ' '|- -.- jjjqg jjj 1 ' |- |ï'-...kq . |- .-' '- ...--...| '. . -,-. ; .,,.. '. .1- . |ë |-'. .;'--- ë.. ; . | '.-. ..'j,të,1 ,/ ?.-.|'''' ||-1 |'' . .'. - -- l |ïrjj .,,,.'''11'' |',|-. | ,. .î . . .it| - .|-. . . . ,- |.|| |. . . ... ..... |..'.. ...' : .. |... .|ï.- , j . ', ,. . |ë'' .11 |'' ùl' |-'...
Muziek 9.950 uur
Dans/ Theater/ Taal/ Combinatie 1.375 uur
Beeldend/ Audiovisueel 2.100 uur
School en Kunst 1.400 uur
Totaal 14.825 uur
Bovenstaande uren zijn inclusief de uitbreiding in het werkgebied Stramproy.
1.2 Activiteiten en samepwerking
De instelling initieert en bewerkstelligt:
al horizontale samenwerking met de professioneel culturele
instellingen in de gemeente Weert zijnde het Bibliocenter, Munttheater, Muziekcentrum De
Bosuil;
b) verticale samenwerking tussen amateur- en (semilprofessionele organisaties.
1.3
Stadsbeiaprdier
De instelling zorgt dat er een beiaardier inzetbaar is voor de bespeling van de beiaard in de
St. Maoinustoren. Deze verzorgt minimaal één beiaardbespeling per week en verricht kleine
onderhoudswerkzaamheden aan de beiaard. Hierbij zijn de overeenkomst tussen de
gemeente en vm. streekmuziekschool met betrekking tot de stadsbeiaardier van 29 maart
1994 en het convenant tussen de vm. streekmuziekschool en het beiaardco|ité van 15 april
1999 onverkort van toepassing.
p. 3 van 6
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2.1
é
Subsidiebedrag en berekening
De gemeente verleent voor de uitvoering van de in artikel 1 genoemde activiteiten en
dienstverlening een jaarlijkse subsidie (onder begrotingsvoorbehoud).
De reguliere subsidie bestaat uit een bedr|g voor bedrijfskosten (diensten en overhead),
gesplitst naar personeelskosten, huisvestingskosten en overige kosten. In de jaarlijkse
subsidiebeschikking is deze subsidieberekening terug te vinden.
Indexering
Om jaarlijkse schommelingen in de exploitatie op te vangen worden de verschillende
kosten ge'l'ndexeerd :
@ salariskosten : het conform het advies van de VNG aangegeven indexcijfer
salariskostenontwikkelingen CAO Kunsteducatie, met dien verstande dat voor het
subsidiejaar x het CAo-tarief van het jaar x -1- 2 wordt toegepast, hietbij dient tevens
rekening gehouden te worden met een jaarlijkse periodieke looncompensatie van 10/0;
. de huurkgsten die door de gemeente in rekening worden gebracht, zijn gefixeerd op
een vast bedrag ad C 222.380, en worden niet ge'fndexeerd;
. de overige kosten, niet zijnde huur- en personeelskosten: conform het prijsindexcijfer
voor de gezinsconsumptie betre|ende alle huishoudens (CPI), met dien verstande dat
voor het jaar x het indexcijfer van het jaar X -/- 2 ten opzichte van het jaar x -/- 3
wordt toegepast.
2.2
Wanneer Iokale omstandigheden van financieel-economische of politieke aard aanleiding geven om
de door de gemeente gehanteerde indexering geheel of gedeeltelijk niet toe te passen, treden
RICK en de gemeente met elkaar in overleg om te bezien wat hiervan de conseiuenties zijn voor
de afname vàn producten en diensten.
2.3
Bevoorschotting
De subsidie wordt als voorschot, tot 100% van het totaalsubsidie, verstrekt door middel
van maandelijkse betalingen vooraf. Op deze termijnen worden de maandelijkse huurkosten
voor de panden Collegeplein 5 en Beekstraat 27 in mindering gebracht.
3.1
Subsidieaanvraag en subsidieverlening
De stichting Rick dient een aanvraag tot verlening van de reguliere subsidie in vöör 1 mei,
voorafgaand aan het kalende|aar waarin de subsidieperiode ingaat (uit:
Subsidieverordening professionele instellingen 2008 artikel 5 Iid 2). Binnen 8 weken beslist
het college over de subsidie aanvraag (uit: 'Subsidieverordening professionele instellingen
2008 art. 6 Iid 1). Ten overvloede: de subsidie wordt verleend onder voorbehoud van de
door de raad vast te stellen gemeentebegroting.
3.2 Jaarverslag en begrpting
V66r 1 april volgend op het werkjaar dient de instelling een (inhoudelijk) jaawerslag met
jaarrekening in te zenden. In het jaa|erslag dient duidelijk verwoord te worden op welke
wijze de aangegane verplichtingen zoals in artikel 1 omschreven, gerealiseerd c.q. uitgevoerd
zijn. De jaarrekening omvat de balans, de exploitatierekening en een toelichting daarop. Het
jaawerslag gaat vergezeld van een goedkeurende controleverklaring. Dit financieel en
inhoudelijk verslag wordt besprtàken in een ambtelijk (en zo nodig bestuurlijk) overleg tussen
de instelling en de gemeente Weert. Het college beslist binnen 8 weken na het indienen vân
de jaarstukken, of uiterlil'k 1 auqus-tus van het betresende jaar (subsidieverordening artikel
14 lid 4).
3.3
Tussentijdse rapportage
Jaarlijks vö6r 1 mei van het werkjaar verstrekt de instelling aan de hand van een
tussentijdse financiële rapportage over het eerste kwartaal, inzicht in de voortgang van de
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uifvoering van de in artikel 1 gemaakte afspraken. Deze rapportage wordt besproken in
een ambtelijk (en zo nodig bestuurlijk) overleg tussen de instelling en de gemeente.
V66r 1 oktober van het werkjaar verstrekt de instelling aan de hand van een tussentijdse
financiële en inhoudelijke hal|aarrappodage met als peildatum 31 augustus, inzicht in de
voortgang kan de uityoering van de in artikel 1 gemaakte afspraken. Deze rapportage
wordt besproken in een ambtelijk (en zonodig bestuurlijk) overleg tussçn de instelling en
de gemeente.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
46
|.7
Exploitatietekùe of -overschot
Het risico ràet betrekking tot een exploitatietekoo of -overschot (budgetwinst/-verliezen)
Iigt bij de instelling. Een jaarlijks exploitatieoverschot kan als algemene reserve of ten
behoeve van een specifieke bésteding gereserveerd worden. De Algemene Reserve mag
maxjmaal 20% van de goedgekeurde jaarsubsidie bedragen. Deze kan per gemeente
verbijzonderd worden, de algemene reserve wordt gespecificeerd per gemeente
opgenomen in de jaarrekening. Bij overschrijding van de 20 O/o-grens wordt het meerdere
terugbetaald aan de gemeente.
Eventuele exploitatietqkooen worden ten Iaste gebracht van de algemene reserve of de
v6örzieningen. Indien de risicoreserve negatief wordt stelt Rick een plan op waaruit blijkt
hoe en op welke termijn dit tekort wordt opgelost. Dit plan heeft de goedkeuring van de
gqmeente nodig en dient samen met de jaarrekening bij de gemeente te worden ingediend.
Overige inkomsten / ondernemerschap
D door de instelling verworven anderç ihkomsten zoals bijvoorbèeld neveninkomsten
e,,
schenkingen, donaties enzovoort - wëlke betrekking hebben op het aandeel van de
gemeente Weert -, zijn door de instelling vrij in te zetten en eventuele pverschotten uit de
andere inkomsten worden afzonderlijk verantwoord als een bestemmingsresewe.
Voorzieningen
Ten behoeve van huurdersonderhoud en automatisering kunnen voorzieningen / fondsen
worden gevormd. De maximale hoogte van de voorzieningen is gebaseerd op een vervangings- c.q. onderhoudsplan dan wel een andere nadere onderbouwing. Overigè
voocieningen kunnen alleen gerealiseerd worden na voorafgaande goedkeuring van de
gemeente waarop de voorzieninglen) van toepassingen is/zijn en passend binnen de
doelstellingen van de instelling.
Aansprakelijkheid
De instelling kerplicht zich tot het afsluiten van tenminste een vecekering voor:
. haar roerende goederen, tegen brand|chade;
. burgerrechtelijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden, voor een som van
tenminste C 1.000.000,00 per gebeuoenis, per geval.
Overmacht / onvoorziene ontwikkelingen
Indien door onvoorziene omstandigheden gedurénde de periode van deze overeenkomst,
zich bij de instelling nadelige financiële consequenties manifesteren, die niet binnen de
beschikbare middelen afgedekt kunnen worden, treedt de instelling in overleg met de
gemeente, om te beoordelen op welke wijze deze problematiek opgelost dient te worden.
Indien onder artikel 1 afspraken gemaakt zijn, waarvan de financiële consequenties pas in
de komende jaren zichtbaar zullen worden, zal de gemeente deze in de toekomstig:
overeenkomsten verwerken op grond van een meerjarenplan waarover overeenstemming is
verkregen met de instelling.
Onderzoek en aanvullende informatie
De instelling verleent op verzoek van de gemeentè aanvullende informatie en is verplicht
mee te werken aan door de gemeente in te stellen onderzoek. Deze onderzoeken zijn
gericht op het verkrijgen van gegevens voor het beleid ten aanzien van activiteiten waarop
deze uitwerkinysovereenkomst van toepassing is
Intrekking, wljziging en terugvordering
De gemeente kan het subsidie op grond van het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht intrekken, ten nadele van de instelling wijzigen en geheel of gedeeltelijk
terugvorderen, alsook indien:
. de instelling kennelijk een financieel wanbeleid voert;
è er sprake is van ophefïing, faillissement of surseance van betaling.
Alvorens een dergelijk bësluit te nemen treedt de
gemeente in overleg met de instelling.
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Wanneer een der partijen zijn verplichtingen, vooovloeiend uit deze overeenkomst, niet
nakomt zal de andere partij de partij die in gebreke blijft schri|elijk in gebreke stellen.
Wanneer de partij die in gebreke blijft het geconstateerde verzuim niet binnen een redelijke
termijn (maximaal zes weken) herstelt, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst,
zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, te beëindigen of te ontbinden,
onverminderd zijn recht om nakoming en/of schadevegoeding te vorderen.
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
In die gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, streven partijen naar het bereiken van een
oplossing naar redelijkheid. Eventuele geschillen over de betekenis dan wel de uitvoering van deze
overçenkomst wordt via arbitrage beslecht. De arbitrage wordt verricht door een
arbitragecùmmissie, die bestaat uit een door de gemeente aan te wijzen Iid en een door Rick a|n
te wijzen Iid, die in overleg een onafhankelijke voorzitter aanwijzen.
De arbitragecommissie kan zich wanneer dat wordt gewenst Iaten adviseren door externe
deskundigen en doet binnen een termijn van 30 dagen na instèlling van de commissie een
gemotiveerde en bindende uitspraak. De kosten van arbitrage komen voor rekening van beide
pqrtijen op basis van gelijke verdeling.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en getekend te Weert, d.d. december 2012
namens de gemeente,
namens de instelling,
A.A.M.M. Heijmans
(burgemeester)
S.E.M. Florack
(diredeur)
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