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Het college besluit:
1. Op grond van de door de stichting ingediende jaarrekening 2008/2009 het subsidie aan de

Volksuniversiteit Haarlem voor 2009 vast te stellen op € 324.206,-
2. Het besluit wordt gedekt uit programma 06.02.04 educatie en onderwijs aan volwassenen. (voor

specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf). Dit besluit heeft geen
financiële consequenties.

3. Om de opgelegde toets op de rechtmatigheid niet van toepassing te verklaren door artikel 8 lid 3
Algemene subsidieverordening (ASV) voor de vaststelling van het subsidie buiten werking te
stellen en het subsidie vast te stellen door middel van artikel 4 lid 2 ASV.

4. De Volksuniversiteit Haarlem ontvangt na besluitvorming informatie over dit besluit.
5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling
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Onderwerp: Vaststellen subsidie Volksuniversiteit Haarlem 2009
Reg. Nummer: STZ/EC/2011/174144

1. Inleiding
Het bestuur van de Stichting Volksuniversiteit Haarlem heeft op 2 maart 2010 het
jaarverslag en de jaarrekening over 2008-2009 ingediend. De jaarrekening laat een
negatief exploitatiesaldo zien van € 94.759,- Ook in 2007 en 2008 werd een
negatief resultaat behaald.
De vooruitzichten zijn evenmin rooskleurig. Het college heeft besloten om met
ingang van 2010 het uit 2003 daterende besluit te effectueren om het subsidie aan
de VUH met 2 ton te verminderen. Daarnaast heeft het college besloten om met
ingang van 2009 huur in rekening te brengen. (Overeenkomst opzeggen convenant
VUH; MO/Cultuur2007/224130).
Eind 2009 hebben de Raad van Toezicht en de directeur van de VUH zich tot het
college gewend met het verzoek om behulpzaam te zijn bij het afwenden van een
dreigend faillissement. Gezamenlijk is de conclusie getrokken dat de VUH als
zelfstandige organisatie niet langer levensvatbaar is en dat een voortzetting van de
activiteiten alleen mogelijk is door de voorgenomen fusie met Muziekcentrum en
H’art . De fusie tussen de drie instelling zal naar verwachting voor de zomer rond
zijn.
De jaarrekening is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring
betreffende getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen en
resultaat. De accountant geeft echter geen oordeel over de rechtmatigheid van de
uitgaven, zoals gevraagd.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit op grond van de door de stichting ingediende

jaarrekening 2008/2009 het subsidie aan de Volksuniversiteit Haarlem
voor 2009 vast te stellen op € 324.206,-

2. Het besluit wordt gedekt uit programma 06.02.04 educatie en onderwijs aan
volwassenen. (voor specifieke informatie wordt verwezen naar de
financiële paragraaf). Dit besluit heeft geen financiële consequenties.

3. Het college besluit om de opgelegde toets op de rechtmatigheid niet van
toepassing te verklaren door artikel 8 lid 3 Algemene subsidieverordening
(ASV) voor de vaststelling van het subsidie buiten werking te stellen en het
subsidie vast te stellen door middel van artikel 4 lid 2 ASV.

4. De Volksuniversiteit Haarlem ontvangt na besluitvorming informatie over
dit besluit.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Ontwikkeling

3. Beoogd resultaat
Het subsidie is verleend aan de Volksuniversiteit voor het aanbieden van educatieve
voorzieningen voor volwassenen, waarbij het (doen) in stand houden en eventueel
uitbreiden van het volwassenenonderwijs centraal staat.

4. Argumenten
Voortbestaan Volksuniversiteit en fusie met H’art en MZK
In het voorjaar van 2010 zijn met de VUH nadere afspraken gemaakt met als doel
een dreigend faillissement af te wenden en de fusie met MZK en H’art mogelijk te
maken.

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst met MZK en H’art.
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Deze samenwerkingsovereenkomst is in juni 2010 door de VUH
ondertekend.

- Terugdringen uitgaven.
In de loop van het jaar zijn een aantal maatregelen genomen om de uitgaven
voor personeel in vaste dienst fors terug te dringen. Naar verwachting kan
2010 mede daardoor worden afgesloten met een klein positief resultaat.

Onder deze voorwaarden zijn afspraken gemaakt over maatregelen om het
functioneren van de VUH, tot aan de fusie, mogelijk te maken.

- Eenmalige toekenning aanvullend subsidie
Het voortbestaan van de Volksuniversiteit is noodzakelijk om de fusie met
MZK en H’art in de gewenste vorm te laten plaatsvinden. Daarom is
afgesproken dat, van het bedrag dat m.i.v. 2010 structureel in de begroting
is opgenomen voor de exploitatie van het CCVT, eenmalig € 62.500,- (de
helft) beschikbaar wordt gesteld om liquiditeitsproblemen bij de VUH (tot
aan de fusie) op te lossen.

- Ingangsdatum huur per 1 juli 2009
Afgesproken is om de ingangsdatum voor de betaling van huur te
verschuiven van 1 januari 2009 naar 1 juli 2009. Deze maatregel is voor de
gemeente budgettair neutraal omdat voor 2009 geen huurinkomsten waren
ingeboekt.

Jaarrekening 2009
De Volksuniversiteit heeft het cursusjaar 08/09 afgesloten met een negatief
exploitatiesaldo van € 94.759. Ook de twee voorgaande jaren werden afgesloten
met een negatief resultaat. Het negatief resultaat is ten laste gebracht van het eigen
vermogen.
De inkomsten over dit boekjaar zijn t.o.v. het voorgaande jaar gedaald, terwijl de
uitgaven over de hele linie zijn gestegen. Liquiditeit en solvabiliteit zijn niet
voldoende om onverwachte verplichtingen op te vangen.

Exploitatie: 2008/2009 2007/2008
BATEN:
Opbrengsten cursusgelden 801.303 792.729
Subsidie Haarlem 321.653 315.350

overig 39.685 89.028
Totaal 1.162.641 1.197.107

LASTEN:
personeel 739.779 796.634
huisvesting 190.038 148.468
overig 327.583 300.569

Totaal 1.257.400 1.245.671
Exploitatiesaldo: - 94.759 - 48.564

Eigen vermogen: 100.673 195.432

Deelnemers: 6.189 5.618
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Inhoudelijk
Het aantal deelnemers aan activiteiten is in het seizoen 2008/09 ten opzichte van het
vorig seizoen gestegen tot 6.189 deelnemers. Het vorig seizoen liet een daling zien
t.o.v. eerdere jaren..
De waardering voor het aanbod van de VUH is ook dit jaar over het algemeen hoog.
588 cursisten vulden een evaluatie formulier in. Cursisten waardeerden het aanbod
met gemiddeld 4 op een schaal van 5.

5. Kanttekeningen
Accountantsverklaring
In een toelichting op de beoordeling geeft de accountant aan dat het negatief
exploitatiesaldo en de daarmee samenhangende daling van het eigen vermogen
duiden op het bestaan van een onzekerheid van materieel belang op grond waarvan
gerede twijfel zou kunnen bestaan over de continuïteitsveronderstelling van de
stichting Volksuniversiteit Haarlem.

Als tweede punt moet worden opgemerkt dat het oordeel van de accountant is
gebaseerd op een getrouw beeld. Een oordeel over de rechtmatigheid van de
bestedingen –als voorwaarde opgenomen in de verleningsbeschikking- ontbreekt.

Al eerder is het bestuur van de VUH er op gewezen dat het niet nakomen van deze
verplichting er toe kan leiden dat het subsidie lager wordt vastgesteld, wat er toe
kan leiden dat het reeds ontvangen voorschot geheel of gedeeltelijk zal worden
teruggevorderd.
Gelet op bovenstaande lijkt het niet raadzaam om daar op dit moment toe over te
gaan.
In de vaststellingsbeschikking zal het bestuur nogmaals nadrukkelijk op deze
verplichting en de mogelijke sancties bij niet nakomen daarvan worden gewezen.

6. Uitvoering
Op grond van de over 2009 ingediende jaarrekening zal een
vaststellingsbeschikking worden opgesteld.

7. Bijlagen
Jaarrekening 2008/09 (ter inzage)

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester


















































