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Gedeeltelijke opschorting uitbetalingen van het voorschot derde kwartaal
van de subsidies 2018 Kunstencentrum Velsen

Besluit

1. De uitbetaling van het voorschot derde kwartaal van de subsidie 2018
ten behoeve van kunst- en cultuureducatie aan het Kunstencentrum
Velsen op te schorten voor € 65.427,50 en uit te betalen voor € 55.000
op grond van artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. De uitbetaling van het voorschot derde kwartaal van de subsidie 2018
ten behoeve van cultuurcoaches aan het Kunstencentrum Velsen op te
schorten op grond van artikel 4:56 van de Algemene wet bestuursrecht.

Publiekssamenvatting

Het college is de afgelopen periode geconfronteerd met financiële problemen bij het Kunstencentrum Velsen (KCV). Op 19 juni 2018 heeft het KCV
surseance van betaling aangevraagd. Deze aanvraag is voorlopig toegekend en een bewindvoerder is aangesteld. De subsidies aan het KCV worden in 4 termijnen bevoorschot. Gezien de huidige situatie van het KCV,
heeft het college besloten het derde voorschot gedeeltelijk uit te betalen.
Het gaat om een bedrag van € 55.000. Het overige deel van de voorschotten derde kwartaal wordt opgeschort. Voor het college is het belangrijk dat
de subsidie ook echt ten goede komt aan de kunst- en cultuureducatie en
het werk van de cultuurcoaches. Het KCV en de bewindvoerder hebben de
gemeente gevraagd om twee weken tijd waarin zij de meerjarige levensvatbaarheid van het KCV kunnen aantonen. Met een betaling van € 55.000
kan het KCV in de komende twee weken de lopende kosten dekken. Het
college komt aan dit verzoek tegemoet. Het college benadrukt dat het KCV
in deze twee weken duidelijkheid moet geven over een meerjarig sluitende
begroting gebaseerd op realistische aannames en een solide bedrijfsvoering. Het is daarbij van belang dat het bestaande aanbod rond cultuureducatie behouden blijft.
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