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ONDERWERP
Verlenen van een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00 aan het
Munttheater.

ADVIES
Verlenen van een voorlopig maxirnaal subsidie 2015 ad € 1.105.480,00 aan het
Munttheater.

TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel
N.v.t.

:

Alqemeen:
De directeur van het Munttheater heeft de begroting 2015 aangeboden. Deze ligt op de
gebruikelijke wijze voor u ter inzage. Voor de periode 2013-2016 is een
uitwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Weert en het Munttheater.
Daarbij zijn de kaders voor het subsidie 2013-2016 vastgesteld. Jaarlijks wordt een
beschikking afgegeven voor het voorlopig maximaal subsidie voor het betreffende tijdvak
Het subsidie wordt jaarlijks geTndexeerd conform de uitwerkingsovereenkomst.
Samenvattend stellen wij u voor een voorlopig maximaal subsidie 2015 ad
De berekening van het voorlopig
maximaal subsidie 2015 is voor uw informatie bijgevoegd. Aan de hand van de
jaarrekening 2015 van het Munttheater zal het subsidie 2015 definitief worden
vastgesteld

€ 1.105.480,00 te verlenen aan het Munttheater.
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Argumenten:
Uit de laatste jaarstukken is gebleken dat het Munttheater voldoet aan de voorwaarden
die, conform de subsidieverordening, worden gesteld aan de professionele instellingen.
Het subsidie kan dus worden bevoorschot.
Kanttekeningen:
N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
N.v.t

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingsoost:
5400000/6425029 (regu ier su bsid ie M u nttheater)
54L2OOL/6425057 (subsidie onderdeel vlakke vloervoerstellingen Munttheater)
I

Beschikbaar bedrag:

5400000/6425029 :€ 1.074.880,00
54I2OOL / 6425057 : € 30.600,00
Er zijn dus geen financiële gevolgen

Er zijn geen personele gevolgen.
COM M U NICATI E/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belanq?:
* Overigen (bijv. afzender/aanvrager)
Nadere specificatie: De Raad van Toezicht van het Munttheater

*
*

TILS-lijst
Brief
Nadere specificatie:

*

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
W. Truyen (OCSW), J. Verheesen (financieel adviseur)

Extern:
B. van Eck en M. Janssen van het Munttheater

BIJLAGEN
Openbaar:

1. Begroting 2015 van het Munttheater
2. Berekening subsidie 2015.
Niet-ooenbaar:
Niet van toepassing
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Geachte mevrouw van Eck,

In antwoord op uw verzoek tot subsidieverlening d.d.25 april2ot4 conform de
"Subsidieverordening professionele instellingen 2008", verlenen wij u krachtens aftikel 3
van genoemde verordening een budgetsubsidie.
De subsidie wordt verleend voor de volgende

activiteiten:

Het instandhouden van een theater waarin activiteiten worden aangeboden gericht op een
breed publiek (inclusief het gebouw), dat voorziet in:
. het bieden van een theaterpodium aan sociaal culturele organisaties uit Weert;
. het aanbieden van een professioneel, evenwichtig en pluriform theater- en
concertprogramma op een wijze dat eenieder daarmee in aanraking kan komen;
. het faciliteren van activiteiten, georganiseerd door, dan wel in samenwerkíng met
derden, mits niet in conflict met de hierboven genoemde doelstellingen.
De subsidie wordt verleend voor 2015.
De

subsidie voor het jaar 2015 bedraagt voorlopig maximaal € 1.105.480,00.

Voor de berekening van dit bedrag verwijzen wij u naar de bijlage.
Aan de subsidie worden, naast de voor subsidieontvanger reeds krachtens de Algemene
wet bestuursrecht en de Subsidieverordening professionele instellingen 2008 geldende
verplichtingen, de volgende verplichtingen verbonden:
Uw instelling houdt zich aan de in de overeengekomen uitwerkingsovereenkomst 2Ot32016 vastgelegde afspraken tussen uw instelling en de gemeente Weert, met betrekking

tot:

.
.
.
.
.
.

de te leveren prestaties
de wijze van indexering van de subsídiebedragen
het leveren van tussentijdse rapportages
te voeren overleg tussen opdrachtgever en -nemer
het risico van een exploitatietekort of -overschot
het verrichten van andere activiteiten en het hebben van neveninkomsten

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert

.
.
.
.

het volgen van het protocol Code Cultural Governance
de vorming en aanwending van reserves
het verlenen van medewerking aan onderzoeken
geschillen

voorschot verstrekt door middel van maandelijkse
betalingen. In bijgevoegd betalingsoverzicht is de berekening van de voorschotten
opgenomen. Met de voorschotten wordt de door u te betalen jaarhuur van het pand
Collegeplein 3 verrekend. Aan de hand van de jaarrekening 2015 van het Munttheaterzal
het subsidie 2015 definitief worden vastgesteld.
De subsidie wordt in zijn geheel als

Niet eens met het besluit?
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u met een brief een bezwaarschrift sturen
aan het college van burgemeester en wethouders. Het adres is:
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de datum van deze
brief. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.
Schrijf in uw bezwaarschrift in elk geval:
- uw naam, adres, datum en handtekenrng;
- een omschrijving van het besluit waar het bezwaarschrift tegen gericht is (stuur
een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift);
- de reden waarom u bezwaar maakt.
Let op: een bezwaarschrift indienen kan alleen met een brief, dus niet digitaal

Met vriendelijke groet,
burgem eeste en wethoude

aapen
gemee ntesecretaris
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