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Aanleiding:
Voor u ligt de beleidsnota ‘Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk’.
Aanleiding voor deze notitie is een door de gemeenteraad op 11 november 2010
ingediende motie om de verplichtingen met de huidige professionele aanbieder van
muziekonderwijs de stichting Cool Kunst en Cultuur (ve rder Cool) af te bouwen. Deze
afbouw diende te geschieden conform het liquidatieplan Dijk en W aard behorende bij het
besluit tot opheffing van de gemeenschappelijk regeling muziekschool Dijk en W aard per
1 juli 2008.
In deze motie wordt het college opgedragen:
1. de verplichtingen met de Stichting Cool af te bouwen conform de hierover gemaakte
afspraken met 20% per jaar vanaf het schooljaar 2011-2012;
2. bij het beraden van alternatieven directe stimulering van muziekeducatie aan
verenigingen en individuele burgers mee te nemen.
Het eerste onderdeel van deze motie wordt reeds door het college uitgevoerd, met dien
verstande dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht artikel 4:51 een
(gedeeltelijke) weigering van een subsidie ten minste gepaard gaat met ee n redelijke
termijn, zeker daar waar het gaat om meerjarige prestatiesubsidies. Gegeven dit feit en
omdat Cool met schooljaren werkt heeft het college besloten de afbouw van de
verplichting in te laten gaan per schooljaar 2012-2013.
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Het tweede onderdeel wordt uitgewerkt in deze beleidsnota. In de motie is geen
precisering opgenomen van directe stimulering van muziekeducatie aan verenigingen en
individuele burgers. Daarom is het gewenst om de Cultuurnota ‘Cultuur moet….!’ aan te
merken als beleidsinhoudelijk kader voor het culturele aanbod, ook muziekonderwijs.

Mogelijke alternatieven:
Drie sporenbeleid
Op basis van de gevoerde gesprekken met experts, de gemeenteraad, belanghebbenden
en de landelijke ontwikkelingen op het gebied van muziekonderwijs, ste llen wij een drie
sporenbeleid voor. Na vaststelling van deze beleidsnota worden deze drie sporen
vertaald in een opdrachtformulering voor een maatschappelijk aanbesteding. De
organisatievorm die daarbij past is klein, flexibel en heeft een beperkte overhe ad.
Daarnaast kiezen wij voor een cultuurplatform als verdere uitwerking van de cultuurnota
en onderhavige nota. De beoogde voorzitter van dit platform is de combinatiefunctionaris
cultuur .

Financiële aspecten:
Bij de inzet van financiële middelen voor de hervorming van het muziekonderwijs moet
rekening worden gehouden met de eerdergenoemde afbouwregeling van Cool. Deze
afbouwregeling geldt voor de periode 2012-2017. Gedurende deze periode zal, wel
rekening houdend met een bezuinigingsopgave, het activ iteitenbudget voor de
hervorming van het muziekonderwijs toenemen en de subsidieverlening aan Cool
afnemen. De toe- en afname van deze bedragen en de bezuinigingsopgave is
weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel: Verdeling financiële middelen voor muziekonderwijs, periode 2012-2017.
1.

2.

3.

4.

5.

Jaar

Beschikbaar incl.
huur € 73.622 voor
Cool in De Binding

Maximaal subsidie
Cool volgens
Afbouwregeling (1)

Verschil 2-3

Bezuiniging
muziekonderwijs
volgens.
kadernota’s

2012 (basis)
2013
2014
2015
2016
2017

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

313.473
287.223
281.223
240.223
240.223
240.223

289.528
242.040
194.552
147.064
99.576
75.832 (3)

23.945
45.183
86.671
93.159
140.647
164.391

€ 20.000
€ 16.000
€ 41.000 (2)

De bedragen in kolom 4 zijn beschikbaar voor de hervormingsvoorstellen voor het
muziekonderwijs.
Noten:
Afbouwregeling Cool 2012- 2017: 2012 > 10%; 2013 t/m 2016 ieder jaar 20%; 2017 >
10%. (De afbouwregeling is gestart met 10%, omdat Cool met schooljaren werkt. De 10%
afbouw betrof het 1e deel van het schooljaar 2012 -2013. De afbouwregeling eindigt met
het 2e deel van het schooljaar 2016-2017)
In 2015 dienen de bibliotheek en de muziekschool samen € 42.000 ,-- te bezuinigen door
middel van efficiencymaatregelen.
In deze tabel is de helft, € 21.000,--, aan de muziekschool toegerekend.
De afbouw is berekend over de activiteitensubsidie. Het verschil tussen de huur en het
eindbedrag komt door toepassing van een index in 2012.
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
Deze beleidsnota is op uitgebreide interactieve wijze tot stand komen, zie bijlagen
beleidsnota.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Middels besluitvorming
ontwikkelingen.
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Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
-

Beleidsnota Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk;
Alle bijlagen behorende bij de Beleidsnota Muziekonderwijs 3.0 gemeente Langedijk.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
-

Collegeadvies 21 mei 2013

Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N. Cornelisse

Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013, nummer 51;
gelet op het artikel 189 van de gemeentewet;

besluit:

in te stemmen met
uitwerkingsparagraaf.

de

Muziekonderwijs

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 19 november 2013.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde
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