Aan het college van
Burgemeester en wethouders
van de gemeente Maassluis

Ons kenmerk: 20177/u
Betreft: advies subsidieaanvraag Kinderkoor Wonderwijs
Maassluis, 11 juli 2017

Geacht college,
U heeft de CRM bij verzoek van 26 juni 2017, uw kenmerk SBA-17-200038, gevraagd advies
uit te brengen over de aanvraag van het kinderkoor Wonderwijs om een subsidie in de kosten
van het organiseren van twee uitvoeringen.
De CRM adviseert u positief te reageren op de aanvraag en een subsidie van het gevraagde
bedrag (€ 575 ) te verlenen.
Het kinderkoor draagt bij aan de uitwerking van de cultuurvisie ten aanzien van het versterken
van de amateurkunst en het betrekken van kinderen en jeugd bij cultuuruitingen. Verder zorgt
het koor met de twee uitvoeringen voor een duidelijkere zichtbaarheid van het koor in
Maassluis en daarbuiten.
Wat betreft de begroting merkt de CRM op dat het koor naast het gevraagde subsidie ook
andere geldstromen heeft aangeboord.
De uitvoeringen waren beide keren uitverkocht en zeer succesvol. De CRM constateert dan
ook dat de opbrengst van de kaartverkoop goed begroot is.

Ten aanzien van de procedure wil de CRM het volgende onder uw aandacht brengen.
De aanvraag bij het subsidieloket is op 12 april 2017 ingediend. Het verzoek om advies is op
26 juni 2016 bij de CRM ingediend, of wel twee weken na de uitvoeringen van 11 juni 2017.
Uit mailverkeer van de CRM met het subsidieloket is gebleken dat er aanvullende informatie
is opgevraagd bij het kinderkoor. Niet duidelijk is welke aanvullende informatie opgevraagd
moest worden. Ook is de CRM niet duidelijk waarom pas op 26 juni om advies is gevraagd.
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De CRM vindt het raadzaam dat de procedure eens goed bekeken wordt en getoetst wordt aan
de Algemene wet bestuursrecht, de subsidieverordening en de beleidsregels.
De CRM hoopt met bovenstaande u voldoende te hebben geadviseerd.
Met vriendelijke groeten,
De Culturele Raad Maassluis
De secretaris

De voorzitter

G. Rikhof

M. van Raaij
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