
  

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.30482 - I16.073931 

Datum vergadering: 12 december 2016 
Datum voorstel: 15 november 2016 
Nummer:   12A 
Onderwerp: Muziekonderwijs nieuwe stijl Tubbergen. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
 Wij stellen uw raad voor kennis te nemen van het proces tot nu toe met betrekking tot het muziekonderwijs 
nieuwe stijl Tubbergen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Uw Raad heeft in december 2014 gekozen voor de afbouw van de huidige subsidie voor het muziekonderwijs 
van € 150.000,-- per jaar naar € 75.000,-- per jaar. Met de vaststelling van de begroting heeft uw raad ingestemd 
met het beschikbaar stellen van € 15.000,-- voor de invoering van een toekomstbestendige vorm van 
muziekonderwijs per 1-1-2017 waardoor het totale beschikbare budget voor de eerstkomende 5 jaar                    
€  90.000,-- per jaar bedraagt. 
 
Beschrijving proces tot nu toe 
Om tot de vernieuwde en toekomstbestendige opzet te kunnen komen hebben wij overleg met de partijen in het 
veld gevoerd, zoals Kaliber Kunstenschool, TOF, de Stichting Federatie Muziekgezelschappen Tubbergen en 
ouders van leerlingen.  
Met deze partijen is gezocht naar een nieuwe organisatievorm, waarmee we het aanbod gaan afstemmen onder 
de volgende uitgangspunten: 

• Kleine organisatie die lokaal slagvaardig kan werken. 

• Minimale overhead en lagere lestarieven voor de ouders. 

• Aansluiten bij bestaande initiatieven. 

• Stevige verankering binnen het basisonderwijs. 
Dit heeft geresulteerd in een toekomstbestendig model dat in een stuurgroep gedurende het jaar 2015/2016 is 
uitgewerkt. 
 
Beschrijving nieuwe model en toelichting 
De Muziekfederatie heeft met alle 8 aangesloten muziekverenigingen de wensen uitgewerkt en onderzocht hoe 
een en ander in goede banen kon worden geleid. Uiteindelijk kwam uit dit overleg voort dat er een mogelijkheid 
tot samenwerking onderzocht moest worden met Kaliber Kunstenschool. 
 
In een samengestelde stuurgroep, waarin zitting hadden afgevaardigden van de gemeente, Kaliber 
Kunstenschool, de Muziekfederatie en ouders, is er sinds maart 2015 gewerkt aan een plan 
“Toekomstbestendig Muziekonderwijs”. Via een analyse zijn de kernwaarden bepaald: verbinden; iedereen; 
uitdagen; verwondering. Daarna is een sterkte / zwakte analyse gemaakt van de muziekverenigingen en Kaliber 
Kunstenschool. Uiteindelijk heeft dit tot het volgende plan geresulteerd. Kaliber Kunstenschool gaat alle 
instrumentale muziekopleidingen in de gemeente Tubbergen verzorgen. Voor deze muziekopleiding van 36 
weken heeft Kaliber Kunstenschool een tarief per leerling bepaald. Kaliber Kunstenschool sluit een 
overeenkomst af met de Muziekfederatie óf een nieuw op te richten stichting. De muziekverenigingen gaan voor 
de leslocaties, instrumenten (alleen harmonie en fanfare instrumenten), de lesmaterialen zorgen. Daarnaast 
zullen vrijwilligers de administratie en ondersteuning bieden. Alle muziekleerlingen worden lid van de plaatselijke 
muziekvereniging, waarbij de post sorteercode leidend is. De muziekverenigingen gaan de nota’s voor de 
muziekopleiding aan de leerlingen of hun ouders sturen en heffen. 
Een leerling tot 21 jaar of hun ouders gaan € 425,00 voor een instrumentale muziekopleiding van 36 lessen van 
20 minuten betalen. Dat betekent dus 1 tarief voor elke leerling en is concurrerend in de regio. 
 
Dit alles zal worden geformaliseerd in een uitvoeringsovereenkomst tussen de gemeente Tubbergen en de 
Muziek Federatie Tubbergen óf een nieuw op te richten stichting, waarin ook zoals ook in de huidige situatie 
prestatieafspraken worden vastgelegd. Er zal 2 keer per jaar bestuurlijk overleg over de voortgang plaatsvinden 
met evaluatie van de behaalde prestaties en eventuele bijsturing. 



 

 

 
Al met al is dit een uniek plan om in de gemeente Tubbergen iedereen aan een kwalitatieve muziekopleiding te 
kunnen laten deelnemen, die toegankelijk en bereikbaar is voor iedereen. 
 
Bij vaststelling van de begroting 2017 is door uw raad een bedrag van jaarlijks € 10.000 voor 5 jaar toegekend 
waardoor  Kaliber Kunstenschool de binnen-schoolse cultuureducatie projecten in het onderwijs kan blijven 
uitvoeren. In de begrotingsvergadering 2017 is tevens bepaald dat de Muziek Federatie Tubbergen jaarlijks € 
5.000 voor 5 jaar wordt toegekend om de overgang van eigen naar nieuwe muziekopleidingen te overbruggen. 
Hierdoor bedraagt het beschikbare budget € 90.000,-- voor de eerstkomende 5 jaar. 
 
Op dit moment wordt door deskundigen hard gewerkt aan de juridisch/fiscale entiteit die de nieuwe 
samenwerkingsvorm moet gaan dragen. 
 
Communicatie 
Uw raad is op de volgende manier meegenomen in het proces tot nu toe: 

• December 2015 raadsbrief met beschrijving proces. 

• Januari 2016 raadscommissie bijpraten stand van zaken. 

• Juni 2016 behandeling motie. 

• Oktober 2016 raadsbrief met proces tot nu toe en ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe model. 

• November 2016 raadscommissie presentatie nieuwe organisatie per 1-1-2017. 
 
Financiën 
Kaliber Kunstenschool en de Muziek Federatie Tubbergen gaan in de nieuwe samenwerkingsvorm binnen de 
taakstelling zorgdragen voor toekomstbestendig muziekonderwijs in een voor de regio innovatieve vorm. Er 
behoeft niet te worden gereorganiseerd in die zin dat er personele gevolgen zijn. Dit betekent ook dat er geen 
frictiekosten zijn. 
 
Cultuureducatie 
De relatie van het nieuwe muziekonderwijs en cultuureducatie binnen de TOF zal verder worden verstevigd en 
uitgebouwd. Binnenschoolse projecten zullen door Kaliber Kunstenschool worden verzorgd binnen de nieuwe 
organisatie en waarvoor de eerstkomende 5 jaar € 10.000,-- beschikbaar is. Binnen het sinds kort opgezette 
structurele ICC overleg met de TOF (verzorgt de jaarlijkse programmering cultuureducatie TOF) zal ook het 
project ZIKKE betrokken worden om gezamenlijk te komen tot een structurele stevige basis voor de 
cultuureducatie in de toekomst. In het kader van het nieuwe uitvoeringsprogramma cultuureducatie van de 
Provincie Overijssel zullen ook gezamenlijk gerichte aanvragen voor subsidie worden gedaan. 
 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris de burgemeester 
 
 
 
 
 

{GERARDM}  



  

 

 

 

Raadsbesluit  
 

Zaak-/documentnummer: 16.30482 - I16.073931 

 
Datum: 12 december 2016 
Nummer:   12B 
Onderwerp: Muziekonderwijs nieuwe stijl Tubbergen. 
  
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2016, nr. 12A;  
 
gelet op het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 6 december 2016; 
 
besluit: 
 
het voorstel muziekonderwijs nieuwe stijl Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 12 december 2016, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers  
 
 


