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Onderwerp: Vaststelling subsidie 2013 Kaliber Kunstenschool 

Advies: 
De subsidie 2013 voor Kaliber Kunstenschool vaststellen op 6 375 .663 , - voor de prestaties zoals 
genoemd in de 'Uitvoeringsovereenkomst 2 0 1 2 - 2 0 1 5 ' . 

Korte samenvatting: 
Kaliber Kunstenschool ontvangt jaarlijks subsidie voor afgesproken activiteiten. Na afloop van het 
subsidiejaar wordt de subsidie vastgesteld; daarbij wordt teruggekeken of de afgesproken 
activiteiten zijn gerealiseerd. Kaliber Kunstenschool heeft op 11 april 2014 het inhoudelijke en 
financieel jaarverslag 2013 ingediend. 

In 2011 heeft de raad een oplopende bezuinigingstaakstelling aan De Muziekschool Twente (nu: 
Kaliber Kunstenschool; naamsverandering per april '13) opgelegd voor de jaren 2012 tot en met 
2 0 1 5 . Daarom zijn afspraken voor deze jaren vastgelegd in de "Uitvoeringsovereenkomst 2012-

2 0 1 5 " . Doel van deze overeenkomst is de te leveren prestaties inhoudelijk vast te leggen, maar 
daarnaast ook het kwantitatieve niveau ervan te benoemen. Ook is de afspraak vastgelegd dat 
Kaliber de mogelijkheid krijgt om het dienstenpakket af te stemmen op de eindsituatie. In 2013 
heeft Kaliber een subsidiebedrag ontvangen van C 375 .663 , - . 

Relevante eerdere besluiten: 
1. Beschikking subsidieverlening 201 3 (12UIT11713) 
2. Uitvoeringsovereenkomst 201 2-201 5 (111NT02351) 

Doelstelling: 
De doelstelling is als volgt in de Uitvoeringsovereenkomst verwoord: 

- De culturele identiteit van de gemeente Hellendoorn versterken; 
- De betrokkenheid van inwoners van de gemeente bij het culturele leven tenminste op 
peil houden; 

Daarvan afgeleid is de volgende doelstelling voor de prestatieafspraken met De Muziekschool : 
- De cultuurbeleving van de inwoners versterken en door culturele ontmoetingen te 
stimuleren door middel van: 

» Het bevorderen van de amateurkunst; 
» Het stimuleren van projecten en manifestaties van, voor en door eigen inwoners; 
» Aandacht voor binnen- en buitenruimten waar culturele ontmoetingen kunnen 

plaatsvinden; 
- Een extra inzet leveren op het gebied van jeugd- en jongerencultuur door middel van: 

» Het versterken van de cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs; 
» het stimuleren van buitenschoolse activiteiten voor jeugd en jongeren. 

Besluit B en W: 

Aanleiding: 

De subsidie 2013 is als voorschot verleend. Aan de hand van de verantwoording wordt 
beoordeeld of de overeengekomen prestaties zijn geleverd. Pas dan ontstaat het recht op de 
subsidie. 
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Oplossing; 
Naast de ondersteuning van amateurs, amateurverenigingen en HaFaBra-verenigingen (harmonie, 
fanfare en brassbands) en de activiteiten gericht op de versterking van de culturele infrastructuur 
zijn de volgende prestatieafspraken gemaakt voor de contracttermijn 2012 tot en met 2015 : 

Onderwerp Afspraak aantal 
deelnemers 

Werkelijk 
In 2013 

Gerealiseerd? 

Aantal deelnemers aan 
(instrumentale/vocale) 
jaarcursussen 

200 296 V 

Het totaal aantal leerlingen dans 50 53 •Z 

Het aantal kinderen dat wordt 
bereikt binnen en buiten het 
basis- en speciaal onderwijs 
(onderwijs/projecten) 

groeit tot 250 in 
2015 (135 in 
2012 , 200 in 
2013 , 225 in 
2014) 

1555 
-Z 

Het aantal leden (jaarcursussen) 
van de HaFaBra verenigingen dat 
— ' " ' S3 'J t j *-

Minimaal 55 53 

Musical , Muziektheaterhuis en 
Showchoir jaarcursus 20 27 •Z 

Twee andere afspraken zijn dat De Muziekschool gezamenlijke activiteiten uitvoert met andere 
instellingen en dat er openbare concerten en uitvoeringen moeten worden gegeven. Uit de 
bijgevoegde Marap blijkt dat ook aan deze prestatieafspraken is voldaan. 
De conclusie is dat de prestatieafspraken ruimschoots zijn geleverd, waarmee de subsidie kan 
worden vastgesteld op het verleende bedrag van C 375 .663 , - . 

Effecten: 
Kaliber Kunstenschool heeft in 2013 1984 jongeren bereikt en heeft daarmee bijgedragen aan de 
doelstelling om de cultuurbeleving van de Inwoners te versterken, 

Klanttevredenheidsonderzoek 
Kaliber houdt iedere twee jaar samen met Saxion Hogeschool Enschede een 
klanttevredenheidsonderzoek, gericht op leerlingen. De uitkomst is dat voor de lessen een 8,1 als 
cijfer is gegeven, voor de organisatie een 7,3. 

Planning: 
Nvt 

Financiële consequenties: 
De subsidie wordt vastgesteld op het verleende subsidiebedrag, dat betekent dat er geen 
nabetaling of terugvordering plaatsvindt, Voor de gemeente Heliendoorn heeft dit besluit geen 
financiële consequenties, 

Voor wat betreft de financiële positie van Kaliber Kunstenschool valt ons op dat er voor de 
gehele stichting in 2013 een fors negatief resultaat van C 569 .000 , - is opgetreden. Er is een 
voorziening gevormd van C 338 .000 , - t.b.v. een reorganisatie. In het kader van de 
budgetsubsidie heeft de stichting hiertoe besloten om zo In de toekomst beter voorbereid te zijn 
om haar taken efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren. Daarnaast is ín 2013 relatief veel 
gebruik gemaakt van interim personeel. Overigens is het eigen vermogen van de stichting per 
eind 2013 nog C 982 .000 , - . Relatief klein ten opzichte van het ontstane tekort in 2013 , maar 
dat was voor een groot deel incidenteel. De stichting heeft wel een prima liquiditeit. 

Personele consequenties: 
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Nvt 

Juridische consequenties: 
De Muziekschool wordt over de vaststelling van de subsidie geïnformeerd door middel van een 
beschikking. 

Informatisering I Automatisering: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie: 
Zoals gebruikelijk bij subsidieverleningen en -vaststel l ingen, wordt uw besluit ter kennisname 
gezonden aan de commissie Samenlevingszaken. 

Overige consequenties: 
Nvt 


