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Korte inhoud :

De raad wordt gevraagd nieuwe bestuursleden te benoemen
voor de Stichting Muziekschool Hunsingo en accepteert en
respecteert de ontslagname van het voormalig bestuur Muziekschool Hunsingo, onder dankzegging voor bewezen diensten.

Uithuizen, 23 juni 2015.

AAN DE RAAD.

Inleiding
Wij hebben u eerder geïnformeerd over twee discussiepunten tussen ons college en het bestuur van de Muziekschool:
1. de (financiële) aansprakelijkheid van bestuursleden in het geval dat
door subsidiegevers zodanige bezuinigingen zouden worden opgelegd
dat er rechten uit hoofde van wachtgeld of pensioen voor personeelsleden zouden kunnen ontstaan die niet door enige (aanvullende)
subsidie zouden kunnen worden gedekt. Hierdoor zou faillissement niet
uitgesloten kunnen worden. De brieven van het muziekschoolbestuur
van 21 september 2013 en 5 september 2014 hebben hierop betrekking.
2. de bereidheid van het bestuur om modellen en werkwijzen uit te werken die een vertaling zijn van het besluit van de gemeenteraad van Bedum om het subsidiebedrag van totaal € 107.263 terug te brengen met
€ 50.000.
Uiteraard gelden deze uitwerkingen onder het voorbehoud van rechtspositionele regeling, waarbij de opties van natuurlijk verloop of flexibeler inzet binnen de muziekschool prevaleren, een evenwichtige uitwerking, waarbij onnodige frictiekosten kunnen worden vermeden en vanzelfsprekend de goedkeuring al dan niet van de twee betrokken gemeenteraden.
We moeten concluderen dat het eerste punt naar de mening van het bestuur
voldoende is verhelderd, zodat onrust op dat punt kon worden weggenomen.
Voor het tweede punt hebben wij wel de medewerking van de directeur van de
muziekschool gekregen, maar dat geldt niet voor het bestuur. Dit heeft daarom
bij brief van 5 september 2014 gemeld per 1 juni 2015 af te treden.
Natuurlijk hebben wij, zodra mogelijk, gezocht naar opvolgers in dat bestuur,
zodat de continuïteit van deze stichting met rechtspositionele, financiële en
algemeen juridische verantwoordelijkheden kon worden gewaarborgd. Dat is
niet (tijdig) gelukt.
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De gemeente Bedum heeft de heer Barthel uit Bedum bereid gevonden tot het
bestuur toe te treden. De gemeente Eemsmond heeft mevrouw Roebroek hiertoe bereid gevonden. De heer Barthel is ook bereid voorlopig het voorzitterschap in te vullen. Wij stellen u hierbij voor hen beide te benoemen.
Dit is niet voldoende en daarom hebben wij besloten tot de volgende conservatoire maatregelen.
Zowel de wethouder van Eemsmond, H.G.A. Sienot, als zijn collega van Bedum, J. de Vries, zullen tijdelijk, tot uiterlijk 1 januari 2016, toetreden tot het
bestuur. Wij stellen u voor hen nu ook als zodanig te benoemen.
We streven ernaar om deze periode zo kort mogelijk te laten duren, zullen met
verhoogde inzet zoeken naar kandidaat-bestuursleden, maar zijn afhankelijk van
de bereidheid van hen.
Deze gewenste korte duur van deze constructie wordt niet alleen ingegeven
door de combinatie van verantwoordelijkheden van subsidiegever en –
ontvanger die we in beginsel ongewenst vinden, maar ook door de statuten.
Artikel 4 daarvan bepaalt weliswaar dat het bestuur uit minimaal vijf leden
bestaat, maar hierin staat ook dat “in alle gevallen, waarin het bestuur onvolledig is, de in functie zijnd(e) bestuurslid / leden het bestuur vormt / vormen.
Kennelijk is bij de vaststelling van de statuten ook verondersteld dat één bestuurslid, indien noodzakelijk, het bestuur zou kunnen vormen, maar dat vinden we om meerdere redenen ongewenst. Daarom stellen we deze constructie
voor: een onafhankelijk voorzitter en een lid vormen samen met beide wethouders het bestuur, ondersteund door de directeur en waar nodig met aanvullende inzet van ambtelijke kant.
De volgende leden zijn bereid benoemd te worden:
Dhr. P.D. Barthel (voorzitter), Speenkruid 52, 9781 WB Bedum
Dhr. J. de Vries, Irenelaan 17, 9781 CP Bedum
Mevr. A. Roebroek, Talmaweg 55, 9981 CX Uithuizen
Dhr. H.G.A. Sienot, Alberdalaan 3, 9981NG Uithuizen.
Conform de statuten, van de Stichting Muziekschool Hunsingo, moet de benoeming plaatsvinden door de gemeenteraad.
Financiële consequenties
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.
Voorstel
Het college stemt in met de voordracht van bovengenoemde personen in het
bestuur van de muziekschool Hunsingo en verzoekt de raad van de gemeente
Eemsmond deze personen als bestuurslid van de muziekschool te benoemen.
Het college verzoekt de raad de ontslagname van het voormalig bestuur Muziekschool Hunsingo te accepteren en te respecteren, onder dankzegging voor
bewezen diensten
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Eemsmond,

M. van Beek, burgemeester

B.L. Meijer, secretaris

