
B&W
Het college stelt de raad voor
1. in te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de Gemeenschappelijke regeling

Muziekcentrum Zuid-Kennemerland op te heffen en de opheffing van de regeling te laten ingaan op
31 december 2010.

2. In te stemmen met de jaarrekening 2008 van het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en de bijdrage
aan het MZK voor 2008 vast te stellen op € 1.209.826,-. Dit is € 65.326 hoger dan het bedrag van €
1.144.500 dat is toegekend op basis van de door het MZK ingediende begroting.

3. In te stemmen met het door het bestuur van de regeling opgestelde liquidatieverslag, waarin
opgenomen de eindafrekening en de verrekening van kosten met de deelnemende gemeenten.

4. a. In te stemmen met het overdrachtsdocument, waarin de overeenkomst tussen het bestuur van de
regeling en het bestuur van de stichting MZK over de overdracht en de overname van activiteiten,
personeel, rechten en verplichtingen is vastgelegd.
b. Onderdeel van deze afspraken betreft de vergoeding van FPU voormalig personeel aan het MZK
(Overdrachtsdocument artikel 6.5 en 6.6) Deze kosten worden –evenals in het verleden- ten laste
gebracht van de post voormalig personeel op de gemeentebegroting. In de raming is met deze
kosten rekening gehouden.

5. De aanvullende financiële consequenties van dit besluit voor Haarlem zijn voor 2010: € 252.668,- ,
voor 2011: € 84.022,- en voor 2012: € 85.000,-. De bedragen zijn verwerkt in de Bestuursrapportage
2010/2. De bijdrage maakt deel uit van programma 06.02.04 Amateurkunst en cultuureducatie (voor
specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf ).

6. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit. Het opheffingsbesluit van
het college wordt gepubliceerd in de Stadskrant.

7. Het college stuurt dit voorgenomen besluit naar de gemeenteraad, nadat de commissie Ontwikkeling
hierover een advies heeft uitgebracht.
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betrokken raden. (art. 1 lid 2 WGR en protocol actieve informatieplicht gemeente Haarlem)
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Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland
Reg.nummer: STZ/EC/2010/357001

1. Inleiding
Op 16 december 2008 besloot het college van B&W de Gemeenschappelijke
regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland (hierna te noemen ‘de regeling’) om
te vormen tot een stichting en stemde in met de overdracht van taken aan deze
stichting. Doel van dit besluit was het opheffen van de regeling mogelijk te maken.
Ingevolge art. 52 lid 8 van de regeling heeft het Algemeen bestuur zich belast met
de overdracht en de afwikkeling van de liquidatie.
Het bestuur heeft het liquidatieverslag ingediend, waarvoor de jaarrekening 2008 de
basis vormde. Dit verslag bevat een eindafrekening waarin de kosten van de
omvorming en van de ontbinding van de regeling zijn gespecificeerd en naar rato
verdeeld over de deelnemers.
De overdracht van taken, personeel, rechten en verplichtingen van de regeling aan
de stichting MZK heeft het bestuur vastgelegd in een overdrachtsdocument, dat
door beide partijen is ondertekend.
Het instemmen met het voorgenomen besluit tot opheffing van een
Gemeenschappelijke regeling, alsook het geven van een oordeel over de
jaarrekening, het liquidatieverslag en het overdrachtsdocument is een bevoegdheid
van de raad.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de
Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland op te
heffen en de opheffing van de regeling te laten ingaan op
31 december 2010.

2. In te stemmen met de jaarrekening 2008 van het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland en de bijdrage aan het MZK voor 2008 vast te stellen op €
1.209.826,-. Dit is € 65.326 hoger dan het bedrag van
€ 1.144.500 dat is toegekend op basis van de door het MZK ingediende
begroting.

3. In te stemmen met het door het bestuur van de regeling opgestelde
liquidatieverslag, waarin opgenomen de eindafrekening en de verrekening
van kosten met de deelnemende gemeenten.

4a. In te stemmen met het overdrachtsdocument, waarin de overeenkomst
tussen het bestuur van de regeling en het bestuur van de stichting MZK over
de overdracht en de overname van activiteiten, personeel, rechten en
verplichtingen is vastgelegd.
.

4b. Onderdeel van deze afspraken betreft de vergoeding van de kosten FPU
voormalig personeel aan het MZK (Overdrachtsdocument artikel 6.5 en 6.6)
Deze kosten worden –evenals in het verleden- ten laste gebracht van de post
voormalig personeel op de gemeentebegroting. In de raming is met deze
kosten rekening gehouden.

Raadsstuk
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5. De aanvullende financiële consequenties van dit besluit voor Haarlem zijn
voor 2010 € 252.668,- , voor 2011 € 84.022,- en voor 2012 € 85.000,-.
De bedragen zijn verwerkt in de Bestuursrapportage 2010/2
(voor specifieke informatie wordt verwezen naar de financiële paragraaf ).

3. Beoogd resultaat
De formele opheffing van de Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland.

4. Argumenten
De opheffing van de Gemeenschappelijke regeling MZK wordt door alle partijen
wenselijk geacht.
Het besluit houdt de door de deelnemende gemeenten (Haarlem, Bloemendaal en
Haarlemmerliede/Spaarnwoude) en de Stichting MZK gewenste opheffing van de
regeling in.

De opheffing van de regeling is gewenst omdat :
 De regeling in feite geen bestaansrecht meer heeft door de extreme

verschillen tussen de deelnemers in bijdrage aan en afname van het aanbod
van het MZK. Haarlem neemt 97% van de bijdrage voor haar rekening.

 De regeling de gewenste fusie tussen MZK, H’art en Volksuniver-siteit in
de weg staat.

 De gemeente Haarlem van mening is dat de regeling niet meer past in de
zakelijke verhouding die het gemeentebestuur met gesubsidieerde
instellingen in de stad wenst aan te gaan. De regeling beperkt het MZK in
haar mogelijkheden om zich als cultureel ondernemer op te stellen. De
gemeente aan de andere kant is, door de wijze waarop de financiering van
het MZK in de regeling is vastgelegd, telkenmale verplicht om tekorten in
de exploitatie aan te vullen.

Het voorstel past in ingezet beleid
Het College heeft op 19 juli 2006 het principebesluit genomen om (na nader
onderzoek) de Gemeenschappelijke regeling op te heffen en de activiteiten voort te
zetten onder een andere rechtspersoon. (MO/Cultuur 2006/450)
Op 1 mei 2007 heeft het college ingestemd met de conclusie uit het nadere
onderzoek en het voorgestelde vervolgtraject. (MO/Cultuur 2007/244)
Op basis van dit besluit is de opheffing van de regeling en de overgang naar een
nieuwe rechtspersoon voorbereid, leidende tot het besluit van
16 december 2008 om de regeling om te vormen tot een stichting. (STZ/EC/
2008/223181)

Het besluit tot opheffing van de regeling wordt genomen op basis van de volgende
documenten:

a. De jaarrekening Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2008.
b. Het liquidatieverslag en de daarin opgenomen eindafrekening.
c. Het overdrachtsdocument.
d. De brief van het dagelijks bestuur van de regeling, waarin zij het

college vraagt om de raad te verzoeken in te stemmen met het besluit
tot opheffing.
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Financiële paragraaf.
a. De jaarrekening Muziekcentrum Zuid-Kennemerland 2008 (besluitpunt 2)
De jaarrekening 2008 is de laatste jaarrekening die onder verantwoordelijkheid van
het bestuur van de regeling is opgesteld. De jaarrekening 2008 vormt de basis voor
het liquidatieverslag en kan pas worden vastgesteld als de deelnemers in de regeling
instemmen met het liquidatieverslag en de consequenties daarvan.
Bij het opstellen van het liquidatieverslag zijn een aantal zaken aan het licht
gekomen die het noodzakelijk maakten om correcties aan te brengen in de
jaarrekening. Zowel voor de ingediende jaarrekening als voor de correcties daarop
heeft de accountant een verklaring omtrent getrouw beeld afgegeven.

LASTEN Rekening 2008*) Begroting 2008 Rekening 2007
Docenten 1.201.743 1.175.000 1.335.963
Niet-onderwijzend
personeel

358.389 319.500 328.925

Huisvesting 215.193 210.000 195.962
Overige kosten 262.306 208.050 213.003

totaal 2.037.631 1.912.550 2.073.853
BATEN
Lesgelden 777.185 715.000 879.974
Overige activiteiten 19.520 14.000 20.000
Bijdrage Haarlem 1.209.826 1.154.170 1.103.100
Bijdragen Bennebroek en
Haarlemmerliede

49.849 48.084 48.042

Diversen -- -- 20.000
totaal 2.056.380 1.913.254 2.071.116

exploitatieresultaat 18.750 18.704 -2.738
eigen vermogen 32.328 13.579

*) Na correctie

Op basis van de begroting 2008 (met een positief resultaat) is aan het MZK een
bijdrage van € 1.144.500 beschikt en uitbetaald. De kosten van docenten, waarop de
bijdrage van de deelnemers is gebaseerd, zijn hoger uitgekomen dan begroot.
Zoals afgesproken in de regeling worden tekorten gedekt door de deelnemende
gemeenten. De bijdrage voor Haarlem komt hiermee € 65.326,- hoger uit dan het
beschikte en als voorschot uitbetaalde bedrag.

b. Het liquidatieverslag en de eindafrekening (besluitpunt 3)
Het liquidatieverslag bevat de openingsbalans en de eindafrekening.
De totale kosten voor omvorming van de regeling tot een stichting en de kosten van
ontbinding van de regeling zijn opgenomen in de eindafrekening en bedragen €
377.484,-.
In dit bedrag zijn kosten opgenomen voor:
 Administratieve afwikkeling van de opheffing van de regeling
 Oprichtingskosten nieuwe stichting.
 Extra personeelskosten wegens extra werkzaamheden (o.m. OR leden)
 Begeleiding en advisering bij het verzelfstandigingtraject.
 Voorziening voor vakantiegeld en overige uit de CAO voortkomende

verplichtingen.
De kosten zijn naar rato verdeeld over de deelnemende gemeenten.
Het Haarlemse aandeel in de kosten bedraagt € 374.202,-1

1 In de nota ‘Omvormen gemeenschappelijke regeling MZK tot een stichting’ werden de
totale kosten voor Haarlem geraamd op € 175.000,-. Bij het opstellen van het
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c. Het overdrachtsdocument (besluitpunt 4a en 4b)
Het overdrachtsdocument is de overeenkomst tussen het bestuur van de regeling en
de stichting MZK over overdracht en overname van taken, personeel, rechten en
verplichtingen.
De overgang van het personeel naar de stichting maakte een overgang naar een
andere CAO, in dit geval de CAO kunstzinnige vorming, noodzakelijk.
Met de vakorganisaties zijn hierover afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn
vastgelegd in een sociaal plan dat als bijlage bij het overdrachtsdocument is
gevoegd.
In het overdrachtsdocument is vastgelegd dat de meerkosten die de overgang naar
de andere CAO met zich meebrengt en waarover in het Sociaal Plan afspraken zijn
gemaakt, voor de jaren 2009 t/m 2012 door de deelnemende gemeenten aan de
stichting MZK worden vergoed. Voor Haarlem zijn deze kosten geraamd op
maximaal € 322.573,-

Resumé financiële paragraaf.
Kosten gemeente Haarlem.

 Afrekening bijdrage MZK 2008 € 65.326,-
Verwerkt in Berap 2010 2

 Kosten omvorming en ontbinding: € 374.202,-
Verwerkt in Berap 2009 1 175.000
Verwerkt in Berap 2009 2 81.000
Verwerkt in Berap 2010 2 33.791
Verwerkt in resultaat rekening 2009 84.411

 Overdrachtsdocument. Meerkosten overgang CAO,
te vergoeden aan MZK totaal: € 322.573

2009: 70.096,- beschikbaar 2010.
2010: 83.482,- beschikbaar 2010.
2011: 84.022,- beschikbaar 2011.
2012 85.000,- beschikbaar 2012.

Verwerkt in Berap 2010 2.

5. Kanttekeningen
Geen.

6. Uitvoering
Nadat de raden van de deelnemende gemeenten hebben ingestemd met het opheffen
van de regeling, besluiten de colleges tot opheffing in de eerstvolgende vergadering.
De opheffingsbesluiten van de betrokken colleges worden op de in de gemeenten
gebruikelijke wijze gepubliceerd, waarna de opheffing wordt ingeschreven in de
gemeentelijke registers. De opheffing van de regeling gaat in op 31 december 2010.
Van de besluiten tot opheffing van de regeling wordt door burgemeester en
wethouders van Haarlem melding gemaakt aan Gedeputeerde Staten van de
provincie Noord-Holland.
Het bestuur van de regeling stelt bestuur en Raad van Toezicht van de stichting
MZK van het collegebesluit op de hoogte.

liquidatieverslag is gebleken dat in deze raming met een aantal kosten geen rekening is
gehouden, zodat de werkelijke kosten hoger zijn uitgevallen.
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7. Bijlagen

a. Liquidatieverslag
b. Overdrachtsdocument
c. Brief van het dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling MZK

aan de colleges

De jaarrekening en het jaarverslag 2008 van het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland liggen ter inzage.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester
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8. Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:
1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het college om de

Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland op te
heffen en de opheffing van de regeling te laten ingaan op 31 december
2010.

2. In te stemmen met de jaarrekening 2008 van het Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland en de bijdrage aan het MZK voor 2008 vast te stellen op €
1.209.826,-. Dit is € 65.326 hoger dan het bedrag van
€ 1.144.500 dat is toegekend op basis van de door het MZK ingediende
begroting.

3. In te stemmen met het door het bestuur van de regeling opgestelde
liquidatieverslag, waarin opgenomen de eindafrekening en de verrekening
van kosten met de deelnemende gemeenten.

4a. In te stemmen met het overdrachtsdocument, waarin de overeenkomst
tussen het bestuur van de regeling en het bestuur van de stichting MZK over
de overdracht en de overname van activiteiten, personeel, rechten en
verplichtingen is vastgelegd.

4b.Onderdeel van deze afspraken betreft de vergoeding van de kosten FPU
voormalig personeel aan het MZK (Overdrachtsdocument artikel 6.5 en 6.6)
Deze kosten worden –evenals in het verleden- ten laste gebracht van de post
voormalig personeel op de gemeentebegroting. In de raming is met deze
kosten rekening gehouden.

5. De aanvullende financiële consequenties van dit besluit voor Haarlem zijn
voor 2010: € 252.668,- , voor 2011: € 84.022,- en voor 2012: € 85.000,-.
De kosten zijn verwerkt in de Bestuursrapportage 2010/2

Gedaan in de vergadering van … … ……

De griffier, De voorzitter,



BIJLAGE A

Liquidatieverslag

Gemeenschappelijke regeling
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

en

Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

-Afrekening ontbindingskosten
-Specificatie ontbindingskosten
-Accountantsverklaring
-Openingsbalans



Gemeenschappelijke regeling MZK - Stichting MZK
Eindafrekening

Ontbindingskosten 449.443
Overdracht bedrijfsgebonden activa 34.818

484.261
AF:(correctie)
afschrijving verbouwing 17.563
inkomsten theaterschool 36.219
aflossing lening BNG (kosten Haarlem) 52.995

ontbindingskosten na correctie: 377.484

Gemeente Haarlem 97,05% 366.348
Gemeente Haarlem adiviseringskosten 7.854
Gemeente Bloemendaal 2,28% 8.607
Gemeente Haarlemmerliede 0,67% 2.529

Afrekening niet in te verdienen meerkosten overgang CAO
(maximale bedragen vergoeden op basis van werkelijk resultaat t/m 2012)

totaal maximaal Haarlem Haarl.liede Bloemendaal
2009 89.975 87.321 603 2.051
2010 86.867 84.304 582 1.981
2011 79.487 77.142 533 1.812
2012 82.600 80.164 553 1.883



Gemeenschappelijke regeling MZK - Stichting MZK
Specificatie ontbindingskosten in rekening in balans overlopende correctie

posten
2008 2008 2009

vakantiegeld 7/12 50.000
levensloop 7/12 18.863
verrekening muziektheater 7/12 36.219 -36.219
voormalig personeel 17.113
Gratificatie 43.763
neg vermogen exclusief 48.605
overuren OR 10.949
overuren OR 35.500
training OR 6.289
ondersteuning Centric 1.172
Stichtingskosten 823
inschrijving KvK 43
afschrijvingverbouwing danszaal 17.563 -17.563
aflossing lening BNG 52.995
voorziening privatiseringskosten 50.000
kosten accountant eindafrekening 818
meerkosten administratie 32.528

en ondersteuning
CAO docenten Muziektheater 25.000
meeruren RVT 1.200

totaal 105.082 200.710 143.651 -53.782

Kosten ontbinding 449.443
correctie ten onrechte opgevoerde kosten -53.782

TOTAAL 395.661

















Overdrachtsdocument Gemeenschappelijke Regeling MZK

BIJLAGE B

Overdrachtsdocument

Gemeenschappelijke regeling
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

en

Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
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INHOUDSOPGAVE

Artikel

1. Definities
2. Overgang van Activiteiten
3. Overdracht activa
4. Overdracht passiva
5. Archieven
6. Overgang personeel
7. Overeenkomsten met derden
8. Vergunningen, certificeringen, etc.
9. Financiering en budget (subsidiëring)
10. Openingsbalans en Eindafrekening
11. Aanvullende handelingen en calamiteiten
12. Juridische procedures
13. Kosten
14. Volledige overeenkomst en wijziging
15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

BIJLAGEN: 1

1a Overzicht bedrijfsgebonden activa
1b Overzicht speciale budgetten
1c Overzicht overeenkomsten en vergunningen
1d Overzicht verzekeringsovereenkomsten
2a Overzicht personeel
2b Sociaal Plan
2c Specificatie meerkosten overgang CAO 2009 t/m 2012
2d Overzicht voormalige personeel van de gemeenschappelijke regeling.
3a Verleningsbeschikking subsidie 2009 gemeente Haarlem.
3b Verleningsbeschikking subsidie 2009 gemeente )

Haarlemmerliede/Spaarnwoude
3c Brief gemeente Bloemendaal met betrekking tot uittreden
4 Verklaring van terbeschikkingstelling
5 Code Cultuursponsoring

1 De in het overdrachtsdocument genoemde bijlagen zijn deels vertrouwelijk en liggen ter
inzage bij de afdeling Economie en Cultuur.
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OVEREENKOMST

DE ONDERGETEKENDEN:

1. Stichting Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, gevestigd te Haarlem,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Gijs van Seters, handelend in
de hoedanigheid van Directeur, hierna te noemen: "de Stichting"

en

2. De heer Jur Visser, te dezen handelende als gevolmachtigd bestuurslid
van de gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland, gevestigd te Haarlem hierna te noemen: "GR/MZK.",

IN AANMERKING NEMEND DAT:

A. De deelnemers aan de GR/MZK, te weten de gemeenten Bloemendaal,
Haarlemerliede/Spaarnwoude en Haarlem de Gemeenschappelijke regeling
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland wensen op te heffen en de activiteiten
van het Muziekcentrum wensen onder te brengen in de Stichting
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland,

B. De Stichting bereid is de activiteiten van de GR/MZK voort te zetten;

C. De GR/MZK en de Stichting overeenstemming hebben bereikt en de
gemaakte afspraken hierbij vast willen leggen,

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:
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Artikel 1. Definities

Activiteiten De activiteiten die het Muziekcentrum verricht,
in de ruimste zin des woords, daaronder
begrepen het aanbieden van instrumentaal en
vocaal muziekonderwijs aan (groepen)
leerlingen, het uitvoeren van projecten en het
bieden van ondersteuning en geven van advies
aan reguliere onderwijsinstellingen,
(commerciële) exploitatie, samenwerking met
derden en al hetgeen overigens tot
verwezenlijking van de doelstelling van het
Muziekcentrum bijdraagt of kan bijdragen.

Muziekcentrum Het Muziekcentrum Zuid-Kennemerland, thans
gevestigd aan de Gasthuisvest 47 te Haarlem.

Deelnemende Gemeenten De gemeenten Bloemendaal (voorheen
Bennebroek), Haarlem en
Haarlemmerliede/Spaarnwoude, zijnde
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland.

Overdrachtsdatum …….

Eindafrekening Is de gecorrigeerde jaarrekening 2008 van de
GR/MZK, en de afrekening ontbindingskosten

Sociaal Plan De door of vanwege het bestuur van de GR/MZK
met de vakorganisaties gesloten
overgangsregeling.

Waarderingsgrondslagen De bij de vaststelling van de jaarrekening
gehanteerde waarderingsgrondslagen.

Personeel De personeelsleden die op Overdrachtsdatum
werkzaam zijn bij het Muziekcentrum op basis
van een aanstelling of een
arbeidsovereenkomst.

Overdracht De overdracht van de activa en passiva zoals
voorzien in de artikelen 4 en 5 van deze
overeenkomst.

Artikel 2 Overgang van Activiteiten

1. De GR/MZK draagt per de Overdrachtsdatum aan de Stichting over en de
Stichting aanvaardt van de GR/MZK per de Overdrachtsdatum de
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Activiteiten. De Stichting zal de Activiteiten per de Overdrachtsdatum
voor eigen rekening en risico voortzetten voor onbepaalde duur en met
inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst en overige bijbehorende
overeenkomsten en de desbetreffende gemeentelijke
subsidiebeschikkingen is bepaald.

2. Alle baten welke worden verkregen uit de Activiteiten zullen per de
Overdrachtsdatum strekken ten gunste van de Stichting, tenzij door
partijen in deze overeenkomst anders is bepaald.

3. Alle lasten welke volgen uit de uitoefening van de Activiteiten zullen per
Overdrachtsdatum strekken ten laste van de Stichting, tenzij door partijen
in deze overeenkomst anders is bepaald.

Artikel 3 Overdracht activa

1. De GR/MZK draagt per de Overdrachtsdatum aan de Stichting over, en
de Stichting aanvaardt van de GR/MZK, alle activa die op de
Overdrachtsdatum worden geacht tot het Muziekcentrum te behoren
(althans bij het Muziekcentrum in beheer te zijn) en die eigendom zijn
van de GR/MZK

De activa die aldus aan de Stichting worden overgedragen zijn:
a. alle roerende zaken en rechten als vermeld op de als Bijlage 1a

aangehechte lijst (lijst bedrijfsgebonden activa);
b. De fondsen als vermeld in Bijlage 1b
c. alle rechten jegens derden uit hoofde van (i) overeenkomsten en (ii)

voor zover mogelijk vergunningen, welke voor het uitoefenen van de
Activiteiten nodig, nuttig of dienstbaar zijn of kunnen zijn,
waaronder – doch niet beperkt tot – de overeenkomsten genoemd in
Bijlage 1c;

d. alle verzekeringsovereenkomsten vermeld in Bijlage 1d;

e. de financiële administratie bestaande uit boeken, documenten
(inclusief software documenten) en andere gegevensdragers (al dan
niet in elektronische vorm) met betrekking tot de Activiteiten:

f. alle activa, voor zover niet in het bovenstaande begrepen, waarvan de
eigendom berust bij de GR/MZK en welke op de Overdrachtsdatum
worden gebruikt door het Muziekcentrum bij het uitoefenen van haar
Activiteiten.

2. Alle vorderingen op debiteuren, die materieel hun oorsprong vinden
in een gebeurtenis voorafgaand aan de Overdrachtsdatum komen de
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stichting toe.

3. Levering van de activa welke worden overgedragen uit hoofde van lid 1
van dit Artikel vindt plaats doordat op de Overdrachtsdatum de
navolgende rechtshandelingen zullen worden verricht:

a. de roerende zaken worden voor € 1 in eigendom overgedragen
aan de Stichting. De GR/MZK verschaft aan de Stichting toegang
tot de ruimten, waarin of waarop deze zaken zich bevinden, mede
door afgifte van de sleutels en eventuele eigendomsbewijzen,
waardoor deze zaken volledig ter beschikking van de Stichting
komen.

b. de roerende zaken die worden gehouden door (een) derde(n)
worden overgedragen door (i) een gezamenlijke mededeling van
partijen aan deze derde(n) dat deze voortaan de zaken voor de
Stichting moet(en) houden en (ii) erkenning van de overdracht
door de derde(n);

c. de GR/MZK draagt per de Overdrachtsdatum over aan de
Stichting, en de Stichting aanvaardt per Overdrachtsdatum van de
GR/MZK, alle rechten jegens derden uit hoofde van (i)
overeenkomsten en (ii) voor zover mogelijk vergunningen, welke
voor het uitoefenen van de Activiteiten nodig, nuttig of
dienstbaar zijn of kunnen zijn, waaronder – doch niet beperkt tot
– de overeenkomsten genoemd in Bijlage 1c. Partijen zullen van
de overdracht uitdrukkelijk mededeling doen aan de contractuele
wederpartij zoals verder voorzien in Artikel 7.

d. Eventuele overige hierboven niet genoemde rechten, doch
voortvloeiende uit het vermelde in lid 1 van dit artikel, worden
om niet aan de Stichting overgedragen.

4. Per de Overdrachtsdatum draagt de GR/MZK aan de Stichting de
volgende merken en domeinnamen over:

a. Muziekcentrum Zuid-Kennemerland
b. MZK
c. www.mzk.nl (respectievelijk .org en .eu)

Partijen zullen ervoor zorgdragen dat de Stichting als rechthebbende in de
relevante registers wordt ingeschreven.



Overdrachtsdocument Gemeenschappelijke Regeling MZK 7

Artikel 4 Overdracht passiva

1. De Stichting neemt per de Overdrachtsdatum van de GR/MZK over alle
hierna genoemde verplichtingen jegens derden uit hoofde van het
uitoefenen van de Activiteiten. De verplichtingen die aldus aan de
Stichting worden overgedragen zijn:

a. alle verplichtingen van de onder en ingevolge de overeenkomsten als
genoemd in Artikel 7 alsmede de verplichtingen in verband met de
vergunningen als genoemd in Artikel 8;

b. de verplichtingen voortvloeiende uit vooruit ontvangen subsidies en
af te rekenen bedragen, als gespecificeerd in het overzicht van
overlopende posten, welke worden verwerkt in de Eindafrekening die
wordt voorzien in …………..en zal worden opgenomen in het
dossier.

2. De schulden en verplichtingen aan derden, voor zover niet genoemd in dit
artikel onder lid 1 en welke materieel hun oorsprong vinden in een
gebeurtenis voorafgaand aan de Overdrachtsdatum.

3. De verplichtingen met betrekking tot de bij de Bank Nederlandse
Gemeenten afgesloten lening nummer 40.958845, waarvoor de kosten
van rente en aflossing jaarlijks door de gemeente Haarlem worden
vergoed aan de Stichting en waarvoor de gemeente Haarlem borg staat.

Artikel 5 Archieven

1. Te bewaren archiefbescheiden (waaronder de digitale bestanden) van het
Muziekcentrum waarvan het voor de continuïteit van de bedrijfsvoering
gewenst is dat de Stichting over deze bescheiden kan beschikken, worden
door de GR/MZK overgedragen aan de Stichting.

2. Vernietigbare dossiers (waaronder de digitale) van de GR/MZK waarvan
het voor de continuïteit van de bedrijfsvoering gewenst is dat de Stichting
over deze bescheiden kan beschikken, zulks ter beoordeling van de
Stichting, worden ter beschikking gesteld aan de Stichting tot de datum
van vernietiging. De Stichting is verantwoordelijk voor de vernietiging
van deze dossiers. De vernietiging dient plaats te vinden conform de
artikelen 25 en 26 van het Besluit Informatiebeheer van de gemeente
Haarlem of een opvolgend document.

3. Van de terbeschikkingstellingen wordt een verklaring opgesteld die
ondertekend wordt door de GR/MZK Haarlem en de Stichting. De
verklaring bevat voorwaarden voor het beheer van de gemeentelijke
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archiefbescheiden. De terbeschikkingstelling vindt plaats voorafgaand
aan de verzelfstandiging. Hiervoor zal een verklaring van
terbeschikkingstelling worden opgesteld volgens model in Bijlage 4.
(model verklaring))

Artikel 6 Overgang personeel

1. De GR/MZK verleent per 1 januari 2009 eervol ontslag aan de
personeelsleden genoemd in Bijlage 2a. (Overzicht vertrouwelijk ter
inzage) op grond van artikel 8:4 van het Ambtenarenreglement 1995 en
de Stichting biedt hen tegelijkertijd een arbeidsovereenkomst aan.

2. Partijen zullen de overgang van het Personeel realiseren door uitvoering
te geven aan de bepalingen van het Sociaal Plan, zoals overeengekomen
tussen de GR/MZK en de vakorganisaties en aan deze overeenkomst
gehecht als Bijlage 2b.

3. De Stichting biedt het Personeel in overeenstemming met het Sociaal
Plan na de overgang arbeidsvoorwaarden aan die gelden volgens de
CAO Kunstzinnige Vorming.

4. Vanwege de invoering van de CAO Kunstzinnige Vorming en de
daarmee verbandhoudende uitbreiding van de normjaartaak en de
werkgelegenheidsgarantie conform het Sociaal Plan, t/m 2012 zullen de
meerkosten in verband hiermee over de opvolgende vier jaren vanaf 1
januari 2009 door de (voormalige) deelnemers aan de
Gemeenschappelijke Regeling naar rato worden vergoed aan de
Stichting. De maximaal door de deelnemers te vergoeden kosten
bedragen voor
2009: € 89.975
2010: 86.867
2011 79.487
2012 82.600
zie Bijlage 2c (Specificatie meerkosten i.v.m. invoering CAO KE)

5. De verplichtingen ten opzichte van het huidige voormalige personeel van
het Muziekcentrum ( Bijlage 2d ), blijven per de Overdrachtsdatum achter
bij de Gemeente Haarlem.

6. Medewerkers geboren voor 1950 en die vanaf 1 april 1997 aansluitend in
dienst zijn geweest van de GR/MZK, kunnen nog gebruik maken van de
FPU regeling. Hierbij is het deel FPU gemeenten voor rekening van de
Gemeente Haarlem. Bij uitdiensttreding van deze medewerkers met het
doel gebruik te gaan maken van de FPU kan de Stichting het gemeentelijk
deel van de FPU regeling per individueel geval declareren bij de
Gemeente Haarlem.
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Artikel 7 Overeenkomsten met derden

1. Per de Overdrachtsdatum draagt de GR/MZK aan de Stichting over en
aanvaardt de Stichting alle rechten en verplichtingen uit de
overeenkomsten die door de GR/MZK ten behoeve van het
Muziekcentrum zijn gesloten. Partijen zullen van de overdracht
uitdrukkelijk mededeling doen aan de contractuele wederpartij (zie
overzicht in Bijlagen 1c en 1d).

2. Partijen zullen zich, zo nodig, inspannen om de medewerking van de
contractuele wederpartij voor de overdracht te verkrijgen. Indien en voor
zover die medewerking niet wordt verkregen, zal de GR/MZK de
betreffende overeenkomsten zo spoedig mogelijk (doen) beëindigen,
tenzij het belang van de GR/MZK en/of de Stichting zich daartegen
verzet. Zolang een overeenkomst nog niet rechtsgeldig is beëindigd, zal
de Stichting per de Overdrachtsdatum alle verplichtingen uit de
overeenkomst namens de GR/MZK voor zover mogelijk nakomen. De
GR/MZK vrijwaart de Stichting met ingang van de Overdrachtsdatum
voor aanspraken van de contractuele wederpartij of een derde uit, of in
verband met, de in het eerste lid bedoelde overeenkomsten voorzover die
aanspraken materieel ontstaan zijn vóór de Overdrachtsdatum. Partijen
spannen zich in dergelijke aanspraken zo beperkt mogelijk te houden.

3. De GR/MZK zal het nodige doen teneinde de overdracht te
bewerkstelligen, daaronder begrepen het voor haar rekening stellen van
garanties voor zover de contractuele wederpartij zulks vereist.

Artikel 8 Vergunningen, certificeringen, etc.

Voor zover mogelijk draagt de GR/MZK alle vergunningen, erkenningen,
certificeringen, goedkeuringen en toestemmingen hoe ook genaamd ten behoeve
van het uitoefenen van de Activiteiten per de Overdrachtsdatum over aan de
Stichting. Indien en voor zover deze niet overdraagbaar zijn, vraagt de Stichting
per de Overdrachtsdatum, of zo mogelijk eerder, nieuwe vergunningen,
erkenningen, goedkeuringen en toestemmingen aan.

Artikel 9 Financiering en budget (subsidiëring)

1a. Vanaf 1 januari 2009 ontvangt de Stichting van de Gemeente Haarlem
een jaarlijkse subsidie onder de voorwaarden genoemd in de
Subsidiebeschikking aan deze overeenkomst gehecht als Bijlage 3a
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(Subsidiebeschikking), gebaseerd op de Algemene Subsidieverordening
gemeente Haarlem 2008.

1b. De Stichting ontvangt van de gemeente Haarlemerliede-Spaarnwoude
subsidie, met inachtneming van de subsidieverordening van de gemeente
en conform de voorwaarden van een nog door het college vast te stellen
verleningsbeschikking op aanvraag van de Stichting.

2. De subsidies zijn gebaseerd op de inhoudelijke en financiële omvang
van de te verrichten activiteiten en de daartoe overeengekomen bijdrage
aan de GR/MZK.

3. De gemeente Bloemendaal heeft te kennen gegeven na de definitieve
opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling geen gebruik meer te
willen maken van de diensten van de Stichting Muziekcentrum Zuid-
Kennemerland.

De Stichting ontvangt van de Gemeente Bloemendaal voor het jaar 2009
en het jaar 2010, waarin de GR/MZK wordt opgeheven, een bijdrage die
in hoogte is gebaseerd op de bijdrage die voorheen door de gemeente
Bennebroek aan de GR/MZK werd verstrekt.

4. Bij het aantrekken van financiële middelen anders dan op basis van
voormelde subsidies, zal de Stichting het bepaalde in de Code
Cultuursponsoring (Bijlage 5: Code Cultuursponsoring) in acht nemen.

Artikel 10 Openingsbalans en Eindafrekening

1. De Stichting zal een Openingsbalans opstellen.
Schulden en vorderingen het Muziekcentrum betreffend, voor zover tot de
Overdrachtsdatum, worden verrekend met de Deelnemende Gemeenten.

2. De GR/MZK maakt een Eindafrekening ter zake van het Muziekcentrum
op over de periode tot de Overdrachtsdatum

3. De GR/MZK vrijwaart de Stichting voor eventuele aanspraken van welke
aard dan ook, welke betrekking hebben op het financiële beheer dat
gevoerd werd over de periode vóór de Overdrachtsdatum.

Artikel 11 Aanvullende handelingen en calamiteiten

Indien na de Overdrachtsdatum aanvullende handelingen zijn vereist teneinde de
Stichting in de gelegenheid te stellen de Activiteiten naar behoren uit te oefenen
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en de bepalingen van deze overeenkomst te implementeren, zullen partijen zich
inspannen deze handelingen te verrichten.

Artikel 12 Juridische procedures

Procedures die betrekking hebben op aangelegenheden die het Muziekcentrum
betreffen en voor de Overdrachtsdatum zijn gestart of ontstaan worden gevoerd
dan wel voortgezet door de Stichting, waaronder begrepen het aanwenden van
rechtsmiddelen. De kosten, rechten en verplichtingen die uit deze procedures
voortvloeien komen voor rekening van de Deelnemende gemeenten.

Artikel 13 Kosten

De kosten gemaakt door partijen in verband met de totstandkoming van deze
overeenkomst, alsmede de kosten en belastingen voortvloeiende uit de
omvorming van gemeenschappelijke regeling naar Stichting, worden gedragen
door de Deelnemende gemeenten.

Artikel 14 Volledige overeenkomst en wijziging

1. De bijlagen bij deze overeenkomst vormen een integraal onderdeel van
deze overeenkomst. Deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen
kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van een
nadere schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

2. Deze overeenkomst bevat alle afspraken tussen partijen met betrekking
tot hetgeen in deze overeenkomst is geregeld en treedt in de plaats van
alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken, welke partijen ter zake
hebben gemaakt.

Artikel 15 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In geval bij de
uitvoering van deze overeenkomst, dan wel de nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg zijn, een geschil ontstaat, zullen partijen trachten dit geschil
op te lossen door middel van mediation overeenkomstig het Reglement van het
Nederlands Mediation Instituut. Indien dan nog geen oplossing is bereikt, is de
Rechtbank te Haarlem bevoegd over het geschil te oordelen. Deze bepaling laat
onverlet de bevoegdheid van partijen een spoedeisend geschil voor te leggen aan
de President van de rechtbank.
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Aldus in tweevoud ondertekend te Haarlem op …………………

Gemeenschappelijke regeling Stichting
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

………………………… ………………………………..
Jur Visser Gijs van Seters
Voorzitter bestuur Directeur
Gemeenschappelijke regeling Stichting Muziekcentrum Zuid-
Muziekcentrum Zuid-Kennemerland Kennemerland
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Bijlage 2 C

Structurele meerkosten overgang
CAO

Niet in te verdienen meerkosten overgang CAO 2008 2009 e.v. 2010 e.v. 2011 e.v. 2012 e.v.

herinschaling MZK personeel 29.100 29.100 29.100 29.682

CAO personeel exclusief 25.362 16.087 16.087 16.409

verhoging normjaartaak 35.513 41.680 34.300 36.509

89.975 86.867 79.487 82.600
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Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem en Haarlemmerliede - Spaarnwoude

Haarlem, xxxxxxx

Onderwerp: Opheffen Gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

Geacht College,

Op 16 december 2008 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem een
aantal besluiten genomen met betrekking tot de opheffing van Gemeenschappelijke Regeling
MZK en de omvorming van de regeling tot de stichting MZK.
Het College heeft het bestuur van de regeling daarbij belast met de uitvoering van de
liquidatie.

Wij hebben het liquidatieverslag opgesteld op basis van de jaarrekening 2008.
De jaarrekening is vastgesteld door ons bestuur op 9 maart 2009. De opstelling van het
liquidatieverslag heeft aanleiding gegeven tot het opnemen van een aantal wijzigingen in de
jaarrekening. Rekening en latere wijzigingen zijn door de accountant goedgekeurd.
Het liquidatieverslag bevat een eindafrekening waarin de kosten van de omvorming van de
gemeenschappelijke regeling naar een stichting en de kosten van ontbinding van de regeling
zijn gespecificeerd en naar rato verdeeld over de deelnemers.

De overeenkomst tussen het bestuur van de regeling en bestuur van de stichting MZK over
overdracht en overname van activiteiten, personeel, rechten en verplichtingen is vastgelegd
in een overdrachtsdocument.

Wij verzoeken u om in te stemmen met
 de jaarrekening MZK 2008,
 het overdrachtsdocument ,
 het liquidatieverslag en de eindafrekening

en, na instemming van de Raad, te besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke
regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland.

Hoogachtend,

Jur Visser,
voorzitter bestuur gemeenschappelijke regeling Muziekcentrum Zuid-Kennemerland

Bijlagen:
- Jaarrekening 2008 Muziekcentrum Zuid-Kennemerland en accountantsverklaring
- Overdrachtsdocument gemeenschappelijke regeling MZK en Stichting MZK
- Liquidatieverslag


