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1. Het college besluit de budgetsubsidie voor het prestatieplan 2010 van de Stichting Stedenband
Haarlem - Mutare vast te stellen op € 77.054,77 (organisatiekosten € 53.672,47 en coördinator
Mutare € 23.382,30).

2. Het vaststellen van de subsidie 2010 heeft geen financiële gevolgen. De subsidie is in 2010 in
de vorm van een voorschot uitbetaald aan de Stichting Stedenband Haarlem – Mutare.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
5. Op grond van de economische en financiële belangen van de Stichting wordt geheimhouding

opgesteld ex. art 55 Gemeentewet omtrent een deel van de inhoud van de stukken (bijlage A en
B) te weten:

- controleverklaring van de onafhankelijke accountant ten behoeve van gemeente Haarlem
- controleverklaring van de onafhankelijke accountant.
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DOEL: Besluiten

Conform de Algemene Subsidieverordening en het mandateringsbesluit stelt het College de toegekende
subsidies voor 2010 vast. Dit op basis van de verantwoording inclusief controleverklaring die door de
Stichting Stedenband Haarlem - Mutare is aangeleverd.
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Onderwerp: Vaststelling Subsidie 2010 Stichting Stedenband Haarlem - Mutare
Reg. Nummer: 2011/172905

1. Inleiding

Het prestatieplan 2010 van de Stichting Stedenband Haarlem - Mutare
werd aangeboden aan het College en besproken in de B&W vergadering van
11 mei 2010. Het College heeft ingestemd met het Prestatieplan 2010 en besloten
ter uitvoering van het prestatieplan een budgetsubsidie te verstrekken van €
77.054,77.

De stichting heeft een verleningsbeschikking ontvangen waarin het besluit werd
gecommuniceerd en de subsidieverplichtingen opgelegd. Op basis van de
ingediende verantwoording wordt geconcludeerd dat de stichting heeft voldaan aan
de subsidieverplichtingen en wordt de budgetsubsidie 2010 vastgesteld op het in
2010 verleende en uitbetaalde voorschot ad € 77.054,77.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit de budgetsubsidie voor het prestatieplan 2010 van de
Stichting Stedenband Haarlem – Mutare vast te stellen op € 77.054,77
(organisatiekosten € 53.672,47 en coördinator Mutare € 23.382,30).

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties.
3. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit

besluit.
4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de Commissie

bestuur.

3. Beoogd resultaat

Het boekjaar 2010 kan door het vaststellen van de subsidie 2010 worden afgesloten.

4. Argumenten

De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare heeft de afgesproken prestaties 2010
gerealiseerd.
De budgetsubsidie is verleend ten behoeve van het prestatieplan 2010. Uit de
verantwoording blijkt dat de stichting de prestatieafspraken heeft gerealiseerd.

Waarvoor is de subsidie van de gemeente Haarlem bedoeld?
De subsidie van de gemeente Haarlem is voornamelijk bedoeld om de
overheadkosten van de stichting in Nederland te dekken: organisatiekosten en het
salaris van de coördinator. De subsidie dekt hiermee enkele basisvoorzieningen
voor uitvoering van het prestatieplan 2010. Voor de uit te voeren projecten
genereert de stichting gelden uit andere bronnen.

De stichting heeft de besteding van de subsidie verantwoord conform de
subsidieverplichtingen.
Conform de Algemene subsidieverordening (Asv) en de verleningsbeschikking is
de stichting verplicht om na afloop van het kalenderjaar 2010 een aanvraag tot
vaststelling van de subsidie in te dienen bestaande uit een inhoudelijk verslag en
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een jaarrekening met accountantsverklaring waaruit zowel getrouw beeld als
rechtmatigheid van de verantwoorde uitgaven blijkt.

Ter verantwoording van de subsidie heeft de stichting de volgende documenten
ingediend:

- 31 maart 2011: het jaarverslag 2010
- 9 juni 2011: de jaarrekening 2010
- 15 juni 2011: de controleverklaring bij de jaarrekening
- 22 juni 2011: een aanvullende controleverklaring met betrekking tot de

besteding van de subsidie.

Uit het jaarverslag blijkt dat de stichting de prestatieafspraken heeft gerealiseerd.
Bij de jaarrekening is een controleverklaring afgegeven door RSM Niehe Lancée
Accountants N.V (hierna: ‘de accountant’). De accountant onthoudt zich in de
controleverklaring van een oordeel m.b.t. de juistheid en rechtmatigheid van de
jaarrekening.

Baten en lasten van de stichting hebben betrekking op activiteiten in zowel
Nederland als Mutare. Gegeven de situatie in Mutare is de stichting niet in staat dat
deel van de activiteiten voldoende te verantwoorden, leidende tot de
oordeelonthouding. Dit is een structureel kenmerk van de activiteiten van de
stichting.

Rekening houdende met het gebrek aan controle-informatie m.b.t. de activiteiten in
Mutare, is met de stichting afgesproken dat een controleverklaring wordt
aangeleverd waaruit blijkt dat sec de subsidie rechtmatig is besteed. Aangezien de
subsidie is bedoeld voor overheadkosten in Nederland, is afgesproken dat de
stichting aantoont dat de subsidie rechtmatig is besteed aan deze overheadkosten in
Nederland. Er is dan geen rechtmatigheidoordeel nodig over de activiteiten en
bestedingen in Mutare. Een controleverklaring waarin sec de besteding van de
subsidie wordt beoordeeld i.p.v. de jaarrekening als geheel is conform de Asv
acceptabel.

Op 22 juni 2011 heeft de stichting deze aanvullende controleverklaring ingediend.
Hierin verklaart de accountant “Naar ons oordeel is de subsidiedeclaratie van
Stichting Stedenband Haarlem-Mutare over 2010 in alle van materieel belang zijnde
aspecten opgesteld in overeenstemming met de subsidievoorwaarden.”

Rechtmatigheid van besteding van de subsidie houdt in dat de subsidie is besteed
aan de doelen en activiteiten waarvoor verleend. Uit de subsidiedeclaratie en
controleverklaring blijkt dat de subsidie is besteed aan de overheadkosten; waar de
subsidie voor is verleend. Dit is voor het college voldoende basis is voor
vaststelling van de subsidie.

5. Kanttekeningen

De financiële positie van de stichting
De Stichting Stedenband Haarlem – Mutare blijft in een precaire financiële positie.
In de controleverklaring bij de jaarrekening heeft de accountant de aandacht
gevestigd op de continuïteitsveronderstelling van de stichting. De stichting geeft in
de jaarrekening aan dat het vermogen van de stichting in de afgelopen jaren onder
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druk is komen te staan als gevolg van stijgende uitgaven en achterblijvende
inkomsten en dat de continuïteit derhalve ernstig in gevaar is.

Uit de subsidiedeclaratie blijkt dat de stichting een negatief saldo op de overhead
heeft van - € 24.820,-. De overheadkosten zijn groter dan de subsidiebaten en
overige algemene inkomsten. Totaal exploitatiesaldo over 2010 is positief, namelijk
€ 8.428,- terwijl het saldo in 2009 nog € 33.025,00 negatief was. De jaarrekening
laat daarmee een duidelijke verbetering zien maar dat neemt niet weg dat de
continuïteit van de stichting nog steeds in gevaar is.

De stijging van uitgaven kan vooral worden toegeschreven aan de hoge
salariskosten die stegen als gevolg van de nieuwe cao afspraken en een stijging van
de pensioenpremies. De subsidie van de gemeente Haarlem als de belangrijkste
financier van de overheadkosten volgt de kostenontwikkeling niet. De stichting
heeft maatregelen getroffen om extra inkomsten te genereren en het effect in de
jaarrekening 2010 zal nog doorwerken in 2011. De door de gemeente Haarlem
aangekondigde bezuinigingen m.b.t. de budgetsubsidie en het mogelijk schrappen
van de ID-banen subsidie zal leiden tot verdere overweging niet alleen op
organisatorisch maar ook op financieel gebied.

Het bedrag dat in de subsidiedeclaratie genoemd wordt als budgetsubsidie van de
gemeente Haarlem, is hoger dan de vast te stellen subsidie. Dit komt doordat de
stichting bij de budgetsubsidie de subsidie voor het Digitaal schoolplein ad €
5.733,00 optelt. De subsidie voor het Digitaal schoolplein 2010 is reeds vastgesteld.

Toekomstige ontwikkelingen
Uit de jaarrekening 2010 blijkt dat de stichting een bestemmingsreserve aanhoudt
ten behoeve van de huisvestingsprojecten in Mutare. De stichting is voornemens om
de middelen van de werkgroep huisvesting onder te brengen in een aparte stichting.
Er zijn plannen in ontwikkeling die volgens de stichting een redelijk omvang
kunnen krijgen. Deze plannen passen niet binnen het risicoprofiel van de stichting.
Het realiseren van deze plannen wil de stichting onderbrengen in een aparte
stichting.

6. Uitvoering

De stichting Stedenband Haarlem – Mutare ontvangt een vaststellingsbeschikking
budgetsubsidie 2010.

7. Bijlage

Ex art. 55, op grond van economische en/of financiële belangen van de stichting
Bijlage A: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ten behoeve van
gemeente Haarlem
Bijlage B: Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester




































