Raadsvergadering 5 juni 2014
Voorstel B 11

Heinkenszand, 12 mei 2014
Onderwerp:
voorstel tot het instemmen met de begroting 2015 van de Zeeuwse Muziekschool
(portefeuille wethouder Miermans)

Geachte raad,
Voorstel
Voorstel tot instemmen met de begroting 2015 van de Zeeuwse Muziekschool, maar een
voorbehoud te maken ten aanzien van de meerjarenbegroting.
Voor 2015 een bijdrage van € 100.016 beschikbaar te stellen
Voorgeschiedenis
De begroting is opgesteld met een bezuinigingsopdracht van -15% in 2015 ten opzichte van
de begroting voor 2010.
Argumenten
De begroting is beoordeeld door de financieel consulent van de gemeente Tholen, die
toetsgemeente is voor de gemeenschappelijke regeling van de Zeeuwse Muziekschool.
De gemeente Tholen stelt voor in te stemmen met de begroting 2015, maar een voorbehoud
te maken voor de jaren 2016-2019. De ZMS heeft bij de VZG een verzoek ingediend om
vanaf de jaarschijf 2016 af te mogen wijken van de VZG-richtlijn 2015. Naar verwachting zal
de VZG op dit verzoek gereageerd met de mededeling dat de VZG richtlijn slechts een
advies is en dat het aan de individuele gemeenten is om daarover een standpunt te bepalen.
De verwachting is dan ook dat de ZMS nog met een verzoek in dit kader zal komen,
waarover dan overleg zal moeten worden gevoerd met de andere betrokken gemeenten.
Omdat nog geen duidelijkheid is over het al dan niet aanhouden van de VZG norm voor 2016
en 2017 wordt voorgesteld in te stemmen met de begroting 2015, maar een voorbehoud te
maken voor de meerjarenraming 2016-2019.
(Juridische) consequenties

Financiën
Op basis van de ingediende begroting wordt van de gemeente Borsele een bijdrage
gevraagd van € 100.016. Een verlaging van ruim 4% ten opzichte van 2014. Met deze
bijdrage komt men ook ruim aan de opgelegde bezuiniging van 15% ten opzichte van 2010
(was € 118.125). Hiermee is een bezuiniging van 15.33 % gerealiseerd.
Uitvoering/planning

Communicatie
Het bestuur van de Zeeuwse Muziekschool zal van uw besluit op de hoogte worden
gebracht.
Besluit
Voorstel tot instemmen met de begroting 2015 van de Zeeuwse Muziekschool, maar een
voorbehoud te maken ten aanzien van de meerjarenbegroting.

Voor 2015 een bijdrage van € 100.016 beschikbaar te stellen
Ter inzage liggende stukken
 Brief ZMS m.b.t. aanbieden begroting (op de website)
 Begroting 2015 Zeeuwse muziekschool (op de website)
 Checklist stukken gemeenschappelijke regeling begroting en meerjarenraming 2015-2019
ZMS (op de website)
Bijlage(n)
Bij dit advies zijn er geen bijlagen.
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