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Aan de raad 

Samenvatting: 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten om aan (onder andere) De 
Muziekschool Twente bezuinigingen op te leggen: €32.000,- in 2012, € 90.000,- in 2013 en 
€ 165.000,- structureel vanaf 2014. In deze nota zijn de maatschappelijke gevolgen van de 
bezuinigingen in kaart gebracht. 

Voorgesteld wordt om de volgende bezuinigingsbedragen in te boeken (en deze mee te nemen bij 
het opstellen van de programmabegroting 2012-2015): € 32.000,- in 2013, € 90.000,- in 
2014 en € 165.000,- structureel vanaf 2015. Met het een jaar later dan gepland realiseren van 
de aan De Muziekschool Twente opgelegde bezuinigingen, worden ingewikkelde discussies over 
wachtgeldverplichtingen voorkomen. Daarnaast wordt voorgesteld dat de gemeente Hellendoorn 
De Muziekschool Twente de mogelijkheid geeft om het dienstenpakket dat overeenkomt met het 
eindbudget eerder dan 2015 te realiseren. Hiermee kan De Muziekschool Twente extra financiële 
ruimte creëren die benut kan worden om de kosten van de bezuinigingsoperatie (deels) te dek
ken. 

Het realiseren van alle maatregelen vraagt de komende jaren veel van de organisatie van De 
Muziekschool Twente. Daarom ook het advies om de organisatie zekerheid te geven omtrent de 
te ontvangen subsidiebedragen in de jaren 2012 tot en met 2015. 

Opdracht: 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011-2014 is besloten tot gerichte bezuinigingen 
en tariefmaatregelen voor de beroepsmatig werkende instellingen ZINiN, Stichting De Welle, 
Muziekschool Twente en de vijf beheerscommissies van gemeentelijke accommodaties. U hebt 
verzocht om in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de voorgestelde bezuinigingen 
oplopend van €32 .000 , - in 2012 naar € 165.000,- in 2014 te realiseren. Tevens wilt u de 
maatschappelijke gevolgen in beeld brengen van deze maatregelen. 

Aanleiding: 
Voor 2011 is aan De Muziekschool Twente € 403.000,- subsidie toegekend. Ten aanzien van 
deze subsidie zijn aan De Muziekschool Twente in de programmabegroting 2011-2014 de 
volgende bezuinigingen opgelegd: € 3 2 . 0 0 0 , - in 2012, €90 .000 , - in 2013 en €165 .000 , -
structureel vanaf 2014. Besloten is de gevolgen van deze bezuinigingen voor de gesubsidieerde 
instellingen te onderzoeken en de maatschappelijke effecten ervan in beeld te brengen. Daardoor 
kan het bestuur verantwoorde besluiten nemen over deze voorgestelde bezuinigingen. In bijgaan
de nota worden de resultaten van het onderzoek naar De Muziekschool Twente gerapporteerd. 

Doelstelling: 
U in staat stellen om een maatschappelijk en financieel verantwoord besluit te kunnen nemen 
over de bezuinigingen bij de Muziekschool Twente. 

Mogelijke oplossingen: 
In bijgevoegde eindrapportage naar aanleiding van het bezuinigingsonderzoek bij De Muziekschool 
Twente zijn drie scenario's uitgewerkt voor mogelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling, 
waarbij alle drie de scenario's uitgaan van een bezuiniging tot 40%. Uitgaande van 40% 
bezuinigen, bouwt in alle drie de scenario's de wekelijkse ureninzet in percentage gelijk af met de 
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opgelegde bezuinigingen. Per scenario wordt de focus in de producten/ activiteiten anders 
gelegd, zodat het bereik van het aantal leerlingen varieert. 

Het eerste scenario is een rechtevenredige doorrekening van de gevolgen van de bezuinigingen: 
in dit scenario bouwen alle producten/ activiteiten in percentage gelijk af met de opgelegde bezui
nigingen. Te zien is dat de productvoering in alle jaren in basis gelijk blijft. Omdat hierbij geen 
inhoudelijke keuzes worden gemaakt, is dit scenario geen reële optie voor de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling. 

In het derde scenario wordt ten opzichte van de huidige situatie een veel grotere focus gelegd op 
onderwijs/ projecten. Dit scenario is dus in grote mate afhankelijk van de medewerking van het 
onderwijs. De vraag is of er bij onderwijsinstellingen voldoende middelen beschikbaar zijn/ blijven. 
Daarnaast zullen de wachtgeldverplichtingen dit scenario het hoogst zijn, aangezien een groot 
deel van het personeel niet inzetbaar zal zijn (vanwege veranderende kwalificaties, waaraan lang 
niet alle docenten kunnen voldoen, zo verwacht De Muziekschool Twente). Het derde scenario 
zal in de praktijk dus zeer moeilijk haalbaar zijn. 

Voorgesteld wordt om voor scenario 2, het zogenaamde midden-scenario, te kiezen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Voorgesteld wordt om de bezuinigingstaakstelling in te vullen door: 
• Een besparing te realiseren op de overheadkosten van De Muziekschool Twente (dit kan door

dat De Muziekschool Twente haar kostprijs van een lesuur op gelijk niveau houdt, ook nadat 
bezuinigingen zijn doorgevoerd); 

• De groepsgrootte van de lessen te verhogen en 
• Het voorzieningenniveau naar beneden bij te stellen. 

Deze maatregelen komen overeen met het in het bijgaande rapport beschreven "midden-scena
rio". Dit scenario heeft uit strategisch oogpunt de voorkeur van de gemeente. Enerzijds is er ruim 
aandacht voor de eerste kennismaking met muziek en dans, terwijl er anderzijds ruimte is voor de 
jeugd die belangstelling heeft om door te stromen naar activiteiten gericht op oriëntatie en 
muziekontwikkeling, zoals de HarFraBa. Ook wordt samengewerkt met het onderwijs en biedt het 
scenario ruimte om, in overleg met de gemeente, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. In dit 
scenario wordt het aantal wekelijkse lesuren met 40% naar beneden bijgesteld (92 ten opzichte 
van 154 in de huidige situatie), maar doordat de lesgroepgrootte wordt verhoogd daalt het bereik 
van het aantal leerlingen "slechts" met 12,2% (van 655 in de huidige situatie naar 575 conform 
het midden-scenario). 

Gelet op de maatschappelijke gevolgen die de bezuinigingen met zich meebrengen, wordt voorge
steld om eventuele verdergaande bezuinigingen dan voorgesteld in de rapportage niet voor 2016 
door te voeren. 

In bijgaand rapport zijn de conclusies van het bezuinigingsonderzoek opgenomen. Er worden een 
aantal maatregelen voorgesteld die samen de bezuinigingsopdracht realiseren, zij het een jaar 
later dan voorzien: € 32.000,-- in 2013, € 90.000,- in 2014 en € 165.000,- structureel vanaf 
2015. Met het een jaar later dan gepland realiseren van de aan De Muziekschool Twente opge
legde bezuinigingen, worden ingewikkelde discussies over verantwoordelijkheid over wachtgeld
verplichtingen voorkomen. Daarnaast wordt voorgesteld dat de gemeente Hellendoom De Mu
ziekschool Twente de mogelijkheid geeft om het dienstenpakket dat overeenkomt met het eind-
budget eerder dan 2015 te realiseren. Hiermee kan De Muziekschool Twente extra financiële 
ruimte creëren die benut kan worden om de kosten van de bezuinigingsoperatie (deels) te dek
ken. 

Aan de andere kant is het zo dat het een jaar later realiseren dan begroot van de bezuinigings
taakstelling, de gemeente Hellendoom een incidenteel nadeel oplevert van € 165.000,-: 
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Begroot b&zauinlgingsbeärag 
Voorstel realisatie 

2012 

€ 32,000,-
€0,™ 

€ 32.QQQ,» 

€ 90,000,-« 
€ 32,000,»« 

€ 165.000,« 
€ 90.000,-

2015 e.v. 
€165,000,« 
€165.000,-

Vanuit financieel oogpunt dient opgemerkt te worden dat De Muziekschool Twente een 
voorbehoud maakt voor wat betreft het op gelijk niveau kunnen houden van hun kostprijs. Zij 
stelt dat indien de huisvestingskosten niet naar beneden bijgesteld kunnen worden (door het niet 
of niet gedeeltelijk kunnen opzeggen van het huurcontract dat zij met Stichting de Holtink heeft) 
de kostprijs omhoog gaat. De Muziekschool Twente kan dan de voorgestelde besparing op over
headkosten niet behalen. De financiële taakstelling blijft echter onverkort gehandhaafd. Als de 
situatie zich voordoet zoals De Muziekschool Twente omschrijft, wordt dit meegenomen bij de 
prestatieafspraken in het kader van de budgetsubsidie, waarbij uitgangspunt is dat het voorzie
ningenniveau - conform het midden-scenario - overeind blijft. 

Nadat u een beslissing heeft genomen over de omvang van de bezuinigingen, wordt een nieuwe 
uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Subsidie en prestatie zullen daarin opnieuw op elkaar 
afgestemd worden conform het midden-scenario. 

Communicatie: 
• Begin oktober 2010 is door de verantwoordelijk portefeuillehouder de noodzaak van de 

bezuinigingen toegelicht. Na de begrotingsvergadering zijn diverse gesprekken gevoerd over 
de wijze waarop de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen in beeld kunnen worden 
gebracht en is begin februari gezamenlijk een plan van aanpak vastgesteld. Op basis van dit 
plan van aanpak heeft de projectgroep in een arbeidsintensief traject geïnventariseerd welke 
mogelijkheden er zijn en welke maatschappelijke gevolgen er kunnen optreden. In de 
stuurgroep is de eindrapportage gezamenlijk vastgesteld; 

• Begin oktober 2010 is De Muziekschool Twente middels een schrijven van de gemeente op 
de hoogte gebracht van de aanvullende gerichte bezuinigingsmaatregelen op de beroepsmatig 
werkende instellingen die (naast de algemene taakstelling van 8%) in de programmabegroting 
2011-2014 zijn opgenomen; 

• Nadat u een besluit heeft genomen over onderhavig voorstel, zal De Muziekschool Twente 
hiervan middels een brief formeel op de hoogte worden gesteld. Het is aan (directie van) De 
Muziekschool Twente om dit verder intern te communiceren richting het personeel; 

• Door middel van een persbericht en inzet van onze eigen communicatiemiddelen is de samen
leving op de hoogte gesteld van de resultaten van het bezuinigingsonderzoek. 

Effecten meten: 
Een op termijn gerealiseerde bezuiniging op De Muziekschool Twente tegen voor het college en 
de raad aanvaardbare maatschappelijke gevolgen. 

Planning: 
• Verwerking in de programmabegroting 2012-2015: najaar 2011; 
• Uitvoering vanaf 2012/2013. 

Concept Besluit: 
1. De uitkomsten van het onderzoek meenemen bij het opstellen van de programmabegroting 

2012-2015; 
2. Akkoord gaan met de navolgende bezuinigingen: € 32.000,- in 2013, € 90.000,- in 2014 

en € 165.000,- structureel vanaf 2015; 
3. Kennisnemen van de maatschappelijke gevolgen van de bezuinigingen. Gelet op de maat

schappelijke gevolgen de subsidiebedragen vaststellen op €403 .000 , - in 2012, 
€371 .000 , - i n 2013, € 313.000,- in 2014 en € 238.000,-vanaf 2015: 

4. Eventuele verdergaande bezuinigingen dan in deze nota voorgesteld, niet eerder dan 2016 
effectueren; 
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5. Waardering uitspreken voor de manier waarop de mensen van De Muziekschool Twente met 
de gemeente op een constructieve wijze hebben samengewerkt om de mogelijkheden en on
mogelijkheden voor de invulling van de bezuinigingen in kaart te brengen. 

Nijverdal, 24 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secretaris,^ 

H.G.M. Zwijnenberg, risten 

Advies commissie(s): 
De commissie samenlevingszaken stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. 
De fractie van de PvdA stemt er niet mee in dat het voorstel naar de raad gaat. 

Nr. 11INT01145 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier. 

Nijverdal, 4 juli 2011 

de voorzitter, 

LJ~fcTyi Tri-r-

Bijlagen: 
Rapportage van het onderzoek naar de gevolgen van de opgelegde bezuinigingstaakstelling aan 
De Muziekschool Twente 



Rapportage onderzoek bezuinigingen DMT 

Rapportage van het onderzoek naar de gevolgen van de opgelegde bezuinigings
taakstelling aan De Muziekschool Twente 

1 . Inleiding en achtergrond 
Bij de vaststelling van de programmabegroting 2011 is besloten een gerichte bezuiniging en ta-
riefmaatregelen voor onder andere De Muziekschool Twente door te voeren. De bezuiniging loopt 
stapsgewijs op tot in 2014 het maximum van de bezuiniging is bereikt. In tabelvorm ziet deze 
bezuinigingstaakstelling er voor De Muziekschool Twente als volgt uit: 

2014 e.v. 
Bedrag bezuinigingstaakstelling € 32.000,- €90,000,™ C18S.Q0G,™ 

Beschikbaar subsidiebedrag €371 ,000 , - €313 .000 , - €238.000,--

ln de laatste regel van bovenstaande tabel is te zien hoeveel gelden overblijven voor het 
subsidiëren van producten en/of activiteiten bij De Muziekschool Twente. 

Gesteld is dat onderzocht moet worden hoe deze bezuiniging vormgegeven zou moeten worden. 
Met name de maatschappelijke gevolgen moeten in kaart worden gebracht. Het plan van aanpak 
hieromtrent is op 8 februari 2011 door het college van B&W vastgesteld. Dit plan van aanpak is 
het uitgangspunt voor het onderzoek geweest. In voorliggend rapport worden de resultaten van 
het onderzoek naar de mogelijkheden voor invulling van de aan De Muziekschool Twente opge
legde bezuinigingstaakstelling weergegeven. 

Als eerste wordt een beschrijving van de opdracht gegeven, daarna volgt (algemene) informatie 
over De Muziekschool Twente. Vervolgens komt de invulling van de bezuinigingstaakstelling aan 
bod (inclusief maatschappelijke gevolgen) en tenslotte volgen de conclusies en aanbevelingen. 

2. Opdracht 
De opdracht - zoals verwoord in het plan van aanpak - luidt als volgt: onderzoek de gevolgen 
van de voorgenomen maatregelen. Uitgangspunt hierbij is dat gedegen wordt onderzocht wat de 
mogelijkheden en onmogelijkheden zijn op dit punt. Duidelijk moet worden welke prestaties in de 
toekomst geleverd kunnen worden voor het overblijvende subsidiebedrag. Door de gemeenteraad 
is de randvoorwaarde benoemd dat de jeugd (onder de 18 jaar) en de HarFaBra lessen zo veel 
mogelijk ontzien dient/ dienen te worden. 

Aanpak 
Het onderzoek is in samenwerking met De Muziekschool Twente uitgevoerd. De gemeente wil 
samen verantwoord verder met De Muziekschool Twente en wil de goede relatie in stand hou
den, ondanks dat de condities veranderen. Als gemeente hebben wij zo goed mogelijk getracht 
mee te denken in oplossingen en de ondernemersruimte voor De Muziekschool Twente zo groot 
mogelijk te houden en zo goed mogelijk te faciliteren. 

3. De Muziekschool Twente 
De Muziekschool Twente is een zelfstandige stichting die regionaal opereert: zij biedt in Twente 
in 8 gemeenten producten en activiteiten aan. De gemeente Hellendoorn subsidieert De Muziek
school Twente op basis van een budgetsubsidie en is derhalve niet verantwoordelijk voor het 
beleid en de bedrijfsvoering van De Muziekschool Twente. 

De Muziekschool Twente heeft zich in het laatste decennium ontwikkeld van een vrij statische 
aanbieder van groeps- en individuele muzieklessen naar een dynamische maatschappelijk partner 
die eigen kwaliteiten (op het gebied van dans en muziek) weet te verbinden met activiteiten van 
scholen, muziekverenigingen, koren en andere culturele partners (ZINiN) en optreedt als makelaar 
en trekker van culturele projecten. Door de bundeling van kwaliteiten met andere maatschappelij-
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ke partners is een derde geldstroom gegenereerd, bestaande uit bijdragen van de provincie, cul
tuurfondsen en private partijen. Daarmee werd het mogelijk om tal van culturele projecten te rea
liseren. Een voorbeeld hiervan is de rol die De Muziekschool Twente heeft vervuld bij de realisatie 
van "High 5!". De Muziekschool Twente is daarmee één van de trendsetters en wordt vaak als 
voorbeeld genomen door andere professionele culturele organisaties in de provincie Overijssel en 
andere delen van het land. 

De Muziekschool Twente wil passie voor muziek en dans overbrengen op een breed publiek, 
waarbij ze voortdurend inspelen op de behoeften binnen de samenleving. Kunst en cultuurdeelna
me is volgens De Muziekschool Twente een basisvoorwaarde voor een actieve, ondernemende 
samenleving en daarom moet kunst en cultuur toegankelijk zijn voor iedereen. Het motto van De 
Muziekschool Twente is daarom: Let's Play, let's Move! 

De Muziekschool Twente biedt veel producten en diensten. In onderstaande piramide worden de 
producten en diensten die De Muziekschool Twente kan leveren weergegeven, onderverdeeld 
naar bereik en leerlijn. 

I - de (eerste) kennismaking met cultuur, voornamelijk actief, meestal via het primair onderwijs. 
Weinig intensief, soms slechts enkele uren per jaar. Zoals bijvoorbeeld workshops op gebied van 
muziek, dans, muziektheater of een vraaggericht project in het kader van een feestweek of iets 
dergelijks of een andere gebeurtenis in school. 

II - de oriëntatie op de kunstdisciplines, vooral muziek, dans, muziektheater, uitsluitend actief, 
meestal via het primair onderwijs. Zowel binnenschools, soms ook in bredeschoolverband of 
buitenschools. Binnenschools bijvoorbeeld Muziek ABC, een jaarcursus algemene muzikale vor
ming voor groep 4. Eventueel te vervolgen door Instrumentenwereld, een jaarcursus instrumen
tale oriëntatie voor groep 5. Diverse instrumentgroepen komen aan de orde en leerlingen worden 
begeleid bij een keuze voor een instrument. Muzikale vorming wordt zo geïntegreerd in het 
schoolcurriculum. Naschools kan op eigen initiatief in breed schoolverband, binnen de kinder
opvang of op de instelling voor kunsteducatie. 

III - de les, cursus of het project waaraan op eigen initiatief in de vrije tijd wordt deelgenomen, 
door beginners of licht gevorderden, individueel of in groepsverband bij de instelling voor kunst
educatie. Hier komt samenwerking met het amateurveld veel voor, maar dat blijft niet beperkt tot 
deze laag. 

IV - de les voor talenten, vaak individueel of in groepen van (ver)gevorderden. Deelnemers zijn 
echte liefhebbers, vaak jongeren maar ook volwassenen. In het licht van talentontwikkeling geldt 
deze fase van de leerlijn als de voorbereiding op het kunstvakonderwijs. 
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Om keuzes te kunnen maken in de piramide, is het belangrijk dat de gemeente prioriteit toekent 
aan de (volgorde van) doelstellingen die horen bij de verschillende lagen van de piramide: 

I: kennismaking en een brede participatie: een groot aantal kinderen en jongeren neemt deel aan 
het kunst- en cultuuraanbod van De Muziekschool Twente binnen het onderwijs. Er wordt vooral 
kennisgemaakt met muziek en dans. 

II: verdieping: alle kinderen van groep 4 en 5 krijgen 2 jaar lang muzikale basisvorming binnen het 
onderwijs en kunnen daarna een gerichte keus maken voor een instrument/ vervolgopleiding in 
grote groepen in De Muziekschool Twente. 

Ill: persoonlijke ontwikkeling: eventueel als vervolg op de basisvorming binnen het onderwijs, 
maken kinderen een keuze voor een instrumentale/vocale/dansante opleiding of voor deelname 
aan de muziektheaterklas. Eventueel in samenwerking met een vereniging, individueel of in 
groepsverband. Kinderen krijgen de kans om het eigen talent te ontwikkelen. 

IV: talentontwikkeling: vergevorderde leerlingen, talenten krijgen de kans om vooral individueel 
door te ontwikkelen, al dan niet als voorbereiding op het kunstvakonderwijs. 

De Muziekschool Twente ontvangt een jaarlijkse budgetsubsidie van de gemeente Hellendoorn. 
Bij een dergelijke wijze van subsidiëren zijn de beschikbaar gestelde middelen (het budget) gerela
teerd aan een overeengekomen niveau van prestaties met betrekking tot het organiseren van acti
viteiten c.q. het leveren van producten op het terrein van muziek- en dansonderwijs. Deze zoge
naamde prestatieafspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst (de huidige over
eenkomst loopt tot en met 31 december 2011). In de huidige situatie - waarin het beschikbare 
subsidiebedrag voor De Muziekschool Twente € 403.000,- bedraagt - ziet het voorzieningen
niveau er als volgt uit (gebaseerd op het jaar 2011): 

Instrumentaal/ vocaaf* * 
Onderwijs/ projeetsn 
HarFaBra 

Muziektheater 
Dans 
TOTAAL 

380 
135 

m 
20 
60 

65S 
* lesuren zijn s.a. er* worden niet in de 
uitvoeringsovereenkomst genoemd 
* * inclusief muzïekabe/bastsoïokfloit. pops* 

Aantallen I Wekelijkse 
leerlingen I lesuren * 

113 
10 
23 
2 

ï i , koren, etc. 

4. Bezuinigingsmogelijkheden 
In het onderzoek zijn de kansen/ mogelijkheden op zowel korte als lange termijn voor invulling 
van de bezuinigingstaakstelling bekeken. Deze inventarisatie levert het volgende op: 

Kansen/ mogelijkheden korte termijn I Kansen/ mogelijkheden lange termijn 
Volwassenen betalen kostprijs Uitbreiding marktgebied Muziekschool 
Activiteiten meer kostendekkend maken Aanpassing bedrijfsvoering 

Aanpassing bedrijfsvoering (bijv. 
huisvestingsstrategie veranderen) 

Aantrekken nieuwe verdienactiviteiten 
(kostprijs van een les daalt hierdoor) 
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Onderstaande tabel laat een cijfermatig overzicht zien van de gevolgen van de aan De Muziek
school Twente opgelegde bezuinigingstaakstelling. 

Subsidiebedrag 
Wekelijkse uranfnzet 
Kostprijs per iesggr 
Kosten 

Lesgeldöpbrengst 

2011 

€ 403.000,-
154 

€ $ 5 , 5 5 
€ 573.873,-
€123.000,--

1 2012(7,94% 
I bezuiniging) 

€ 371.000,-
142 

€ 95,55 
€ 5 2 3 . 1 5 6 , -
€ 1 1 3 . 2 3 4 , -

2013 (22,33% 
I bezuiniging 

€313.000,--
120 

€ mtm 
€447.147,--

€ 95 .634,-

2014 e.v. (40% 
bezuiniging) 

€ 238.000,--
93 

€ 95,85 
€ 342.833,--
€ 73.800,--

De Muziekschool Twente hanteert voor de hele regio waarvoor zij werkzaam is, dezelfde integrale 
kostprijs per lesuur. Aan de hand van een door De Muziekschool Twente opgestelde specificatie 
van de opbouw van de integrale kostprijs heeft de gemeente geconcludeerd dat deze niet te hoog 
is. Daarbij komt dat de kostprijs van De Muziekschool Twente onder het landelijk gemiddelde (ad. 
€ 108,13) ligt, zo blijkt uit benchmarkgegevens van KAnS (Kunsteducatie Analyse Systeem). 
In de tabel is te zien dat de kostprijs per lesuur - ook na bezuinigingen - niet wijzigt. Dit bete
kent dat een deel van de bezuinigingstaakstelling wordt ingevuld door besparing op overheadkos
ten. Immers, bij afname van het aantal lesuren neemt het aantal docenten ook af. De overhead
kosten blijven echter gelijk, deze worden verdeeld over minder docenten waardoor de kostprijs 
eigenlijk toe zou nemen. Door de kostprijs op gelijk niveau te houden laat De Muziekschool Twen
te zien dat er gesneden zal worden in de overheadkosten. Overigens maakt De Muziekschool 
Twente een voorbehoud als het gaat om de hoge huisvestingskosten in Nijverdal, zie de tekst 
onder "huisvesting en servicekosten". De andere cijfers zijn rechtevenredig doorberekend op 
basis van het percentage aan bezuiniging. Er is vanuit gegaan dat de wekelijkse ureninzet, de 
kosten en opbrengsten met hetzelfde percentage verminderen als waarmee het subsidiebedrag 
vermindert. Bijvoorbeeld de wekelijkse ureninzet. In de huidige situatie zijn dit 154 uren. Bij 
bezuiniging van 7,94% vermindert het aantal van 154 met hetzelfde percentage naar 142 
(verschil is 12, dat is 7,94% van 154). 

Voor de inwoners van onze gemeente willen we voor het beschikbare budget zoveel mogelijk ac
tiviteiten van De Muziekschool Twente behouden. Prioriteit ligt bij investeren in kennismaken met 
muziek en dans en bij de samenwerking met scholen (projecten) en muziekverenigingen om zo 
veel mogelijk jonge inwoners met muziek en dans in aanraking te brengen. De door de gemeente 
aangegeven prioritering in de producten/ activiteiten van De Muziekschool Twente ziet er als 
volgt uit: 
1. Instrumentale/ vocale lessen; 
2. Onderwijs/ projecten; 
3. HarFaBra lessen (harmonie, fanfare en brassband); 
4. Muziektheater; 
5. Dans. 

Hieronder zijn drie scenario's uitgewerkt voor mogelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling, 
waarbij alle drie de scenario's uitgaan van een bezuiniging tot 40%. De Muziekschool Twente 
merkt op dat indien de bezuiniging 20% wordt, de bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden 
door besparingen op overhead, meer leerlingen per lesuur en aanpassingen van de tarieven voor 
volwassenen. In dat geval kunnen wachtgelden voorkomen worden en kan het aanbod voor de 
leerlingen vergelijkbaar zijn met het huidig aanbod. Dit scenario wordt verder niet uitgewerkt. 

Uitgaande van 40% bezuinigen, bouwt in alle drie de scenario's de wekelijkse ureninzet in per
centage gelijk af met de opgelegde bezuinigingen. Per scenario wordt de focus in de producten/ 
activiteiten anders gelegd, zodat het bereik van het aantal leerlingen varieert. De ontwikkeling 
van deelnemersaantallen en verdeling van de uren in scenario 2 en 3 zijn indicatief. In verband 
met de prijselasticiteit is er bij de scenario's van uitgegaan dat geen substantiële lesgeldverhoging 
op de nog te subsidiëren onderdelen zal plaatsvinden. 
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De Muziekschool Twente heeft uitvoerig de (maatschappelijke) gevolgen in kaart gebracht van de 
onderstaande onderdelen: 
• P&O: kwantiteit, kwaliteit, scholing, tijd voor ombouw, uitstroom en wachtgeld; 
• Huisvesting: MFC de Holtink, servicekosten en toegankelijkheid; 
• Inhoudelijke gevolgen: participatie, kwaliteit en wachtlijsten; 
• Neveneffecten: scholen, maatschappelijke gevolgen/samenwerking(en, commerciële markt, 

HarFaBra, ZINin en High 5!; 
• Eigeninkomsten/ lesgeld. 
In deze rapportage is er voor gekozen om deze uitwerking kort samen te vatten in teksten per 
scenario. 

Scenario 1 Rechtevenredige afbouw 
In dit scenario bouwen alle producten/ activiteiten in percentage gelijk af met de opgelegde bezui
nigingen. Te zien is dat de productvoering in alle jaren in basis gelijk blijft. Dit betekent dat geen 
inhoudelijke keuzes worden gemaakt. 

2011 (huidig) I 2012(7,94%) I 2013(22,33%) I 2014(40%) 
Weke- Bereik Weke- Bereik Weke- Bereik Weke- Bereik 
lijkse leer- lijkse leer- lijkse leer- lijkse leer

lesuren lingen lesuren lingen lesuren lingen lesuren lingen 
Instrumentaal/ 
vocaal 
Onderwijs/ 
projecten 
HarFaBra 
Muziektheater 
Dans 

TOTAAL 

113 

10 

23 
2 
6 

154 

380 

135 

60 
20 
60 

655 

104 

9 

21 
2 
6 

142 

350 

124 

55 
18 
55 

602 

88 

7 

18 
2 
5 

120 

295 

105 

47 
16 
47 

510 

68 

6 

14 
1 

4 
93 

228 

81 

36 
12 
36 

393 

De kwaliteit van de lessen en de docenten blijft in dit scenario in de basis gelijk, zij het dat er 
minder samenspelmogelijkheden c.q. ensembles zijn: bij minder leerlingen zijn er minder mogelijk
heden voor samenstellingen. Daarnaast is het zo dat doordat de totale omvang aan werkzaam
heden afneemt, ook de mogelijkheden van samenwerking afnemen. Dit is tevens het geval bij de 
natuurlijke partners in de culturele sector. De eigen inkomsten van De Muziekschool Twente 
nemen in dit scenario rechtevenredig met (uiteindelijk) 40% af. De Muziekschool Twente geeft 
aan er in een worstcase scenario wachtgeldverplichtingen ontstaan van maximaal € 741.747,--. 

Scenario 2 Midden 
Bij het tweede scenario wordt er hoofdzakelijk ingezet op het middensegment van de piramide. 
Uit onderstaande tabel blijkt dat - ten opzichte van de rechtevenredige afbouw - met hetzelfde 
aantal wekelijkse lesuren (veel) meer leerlingen worden bereikt. In de eindsituatie (2014 en ver
der) worden met 93 wekelijkse lesuren 575 leerlingen bereikt, in vergelijking met de rechteven
redige afbouw: 92 lesuren en 393 leerlingen. Dit zit met name in het feit dat de groepsgrootte 
voor wat betreft "onderwijs/ projecten" wordt vergroot van 13,5 leerlingen per les in de huidige 
situatie naar 25 leerlingen per les in de eindsituatie. Het aantal wekelijkse lesuren Onderwijs/ 
projecten blijft gelijk, namelijk 10. De groepsgrootte van de overige lessen (met uitzondering van 
de lessen Muziektheater) wordt ook iets vergroot, maar een substantieel aandeel heeft dat niet in 
het verschil ten aanzien van het bereik. De instrumentale/ vocale lessen nemen met 50% af, net 
zoals het aantal leerlingen dat wordt bereikt met die lessen. Wekelijks zullen 3 uren minder 
HarFaBra lessen gegeven worden en het bereik neemt af met 5 leerlingen (in percentages: 13% 
resp. 8,33%). Het aantal lessen Muziektheater blijft in dit scenario gelijk, evenals de te bereiken 
leerlingen met die lessen. Voor het aantal danslessen is het zo dat deze met 33,33% afnemen en 
het aantal leerlingen dat wordt bereikt met deze lessen neemt af met 16,67% (groepsgrootte 
gaat van 10 naar 12,5 leerlingen per les). 
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2011 (huidig) I 2012(7,94%) 2013(22,33%) 2014(40%) 

Weke- Bereik Weke- Bereik Weke- Bereik Weke- Bereik 
lijkse leer- lijkse leer- lijkse leer- lijkse leer

lesuren tingen lesuren lingen lesuren lingen lesuren lingen 
Instrumentaal/ 
vocaal 

Onderwijs/ 
projecten 
HarFaBra 
Muziektheater 
Dan$ 
TOTAAL 

113 

10 

23 
2 

6 
154 

380 

135 

60 
20 

60 
655 

102 

10 

22 
2 

6 
142 

300 

200 

56 
20 

50 
626 

84 

10 

21 

2 

5 
122 

250 

225 

53 
20 
50 

598 

56 

10 

20 
2 

4 
92 

200 

250 

55 
20 

50 

575 

In dit scenario blijft de kwaliteit van de lessen en docenten onverminderd hoog. Wel zal sprake 
zijn van meer groepslessen. Voor talentontwikkeling is echter geen of weinig subsidie beschik
baar; voor minder kinderen is er een vervolgopleiding beschikbaar. Er zal samengewerkt worden 
met het onderwijs, maar minder met culturele partners. De Muziekschool Twente verwacht een 
afname van uiteindelijk ca. 30% (vanaf 2014) van de eigen inkomsten uit lesgeldbijdragen. Dit 
valt hoofdzakelijk te verklaren uit een afname van het aantal deelnemers instrumentaal/ vocaal 
onderwijs. De lessen worden in grotere groepen gegeven waardoor de lesgeldbijdrage per deelne
mer lager zal zijn. De Muziekschool Twente geeft aan er in een worstcase scenario wachtgeldver
plichtingen ontstaan van maximaal € 741.747,-. 

Scenario 3 Basis 
In dit scenario wordt ten opzichte van de huidige situatie een veel grotere focus gelegd op 
onderwijs/ projecten: het aantal wekelijkse lesuren stijgt met 120% en ook de groepsgrootte van 
die lessen stijgt: van 13,5 naar 36,36 leerlingen per les. Voor de instrumentale en vocale lessen 
geldt dat deze worden verminderd met iets meer dan 60% en de HarFaBra lessen met bijna 22%. 
Echter, het aantal leerlingen per instrumentale/ vocale les gaat omhoog van 3,36 naar 5,51. Dit 
betekent dat het aantal leerlingen dat bereikt wordt met "slechts" bijna 25% afneemt. De 
groepsgrootte van HarFaBra blijft in dit scenario vrijwel gelijk. Het aantal lessen Muziektheater en 
Dans blijven nagenoeg gelijk, net zoals het bereik van het aantal leerlingen van die lessen. 

2011 (huidig) 2012(7,94%) 2013(22,33%) 2014(40%) 
Weke- I Bereik I Weke- I Bereik I Weke- I Bereik Weke- Bereik 
lijkse I leer- I lijkse I leer- I lijkse I leer- lijkse leer-

" n lesuren li 
Instrumentaal/ 
vocaal 
Onderwijs/ 
projecten 
HarFaBra 
Muziektheater 
Dans 
TOTAAL 

113 

10 

23 

2 
6 

154 

380 

135 

60 

20 
60 

655 

99 

14 

21 

2 
6 

142 

297 

300 

56 

20 
50 

723 

76 

18 

20 

2 
6 

122 

266 

750 

53 

20 
50 

1.139 

45 

22 

18 

2 
5 

92 

248 

800 

50 

20 
50 

1.168 

In dit scenario richt De Muziekschool Twente zich vooral op een brede basisvoorziening en het 
directe vervolg hierop. Er is in dit scenario dus vooral sprake van participatie en kennismaking en 
(veel) minder van verdieping/ talentontwikkeling. De inkomsten voor De Muziekschool Twente 
zullen in dit scenario moeten verschuiven van de particuliere cursisten naar onderwijsinstellingen. 
De vraag is of er bij onderwijsinstellingen voldoende middelen beschikbaar zijn/ blijven. Dit scena
rio is dus in grote mate afhankelijk van de medewerking van het onderwijs. Er zal minder met de 
culturele partners worden samengewerkt. De Muziekschool Twente geeft aan dat er in een 
worstcase scenario wachtgeldverplichtingen kunnen ontstaan van maximaal € 741.747,-. 
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Wachtgeldverplichtingen 
Voor alledrie scenario's geldt dat er wachtgeldverplichtingen zullen ontstaan. Immers, er zal 
minder personeel benodigd zijn. In het 3e scenario zijn deze verplichtingen het hoogst aangezien 
een groot deel van het personeel niet inzetbaar zal zijn. Dit komt omdat voor de lessen onderwijs/ 
projecten andere kwalificaties benodigd zijn dan voor de instrumentale/ vocale lessen (alleen al 
omdat de groepsgrootte veel groter is bij onderwijs/ projecten). De Muziekschool Twente 
verwacht dat lang niet alle docenten aan deze kwalificaties zullen (kunnen) voldoen en dus niet 
bekwaam zijn voor de nieuwe lesvormen. In alledrie de scenario's zal De Muziekschool Twente 
ook moeten investeren in de her-, om- en bijscholing van personeel (waarbij ook nu weer geldt 
dat scenario 3 de hoogste scholingskosten met zich mee zal brengen). De worstcase wachtgeld 
verplichtingen die kunnen ontstaan voor scenario 1, 2 en 3 heeft De Muziekschool Twente in 
kaart gebracht. 

Huisvesting en servicekosten 
De Muziekschool Twente huurt van Stichting de Holtink 667m2 aan ruimte in het multifunctione
le centrum (MFC) de Holtink. De huurovereenkomst hiervoor loopt nog tot en met 31 augustus 
2019. De Muziekschool Twente heeft aangegeven dat in alle drie scenario's geldt dat het 
huurcontract zou moeten worden herzien. Aangezien minder lessen gegeven zullen worden, is 
ook het gebruik van MFC de Holtink minder intensief. In geval van scenario 2 is het zo dat meer 
lessen zullen worden aangeboden in samenwerking met onderwijspartners, en bij scenario 3 
worden de meeste lessen op de scholen gegeven. Hierdoor zal het gebruik van lokalen in MFC de 
Holtink (fors) afnemen. Door het verminderen van het aantal momenten dat De Muziekschool 
Twente lokalen binnen MFC de Holtink kan gebruiken zou de als eerder constant veronderstelde 
kostprijs per gegeven activiteiten omhoog gaan. Hiervoor moet een passende oplossing worden 
gevonden. Het huren voor gebruik zou volgens De Muziekschool Twente een goede optie zijn. Zij 
geeft aan dat dit meer mogelijkheden geeft om contacturen in stand te houden, dat dit 
toegankelijkheid ten goede komt (de lessen worden dichter bij de mensen gegeven) en de 
zichtbaarheid van de Muziekschool vergroot. Daarnaast zou elders in de gemeente lokalen kunnen 
worden gehuurd. 
Verder is De Muziekschool Twente lid van de huurdersvereniging van MFC de Holtink, waarin alle 
huurders van MFC de Holtink zich hebben vertegenwoordigd. Zij hebben in dit verband onderling 
afspraken gemaakt over de verdeling van de servicekosten van MFC de Holtink (conciërge, 
schoonmaak, e tc) . Het contract dat De Muziekschool Twente heeft met de huurdersvereniging 
kent een opzegtermijn van 1 jaar. 

5. Conclusies en aanbevelingen 
Uit voorgaande is duidelijk geworden dat het 2e scenario uit strategisch oogpunt de voorkeur van 
de gemeente heeft. Enerzijds is er ruim aandacht voor de eerste kennismaking met muziek en 
dans, terwijl anderzijds voor de jeugd die belangstelling heeft er ruimte is om door te stromen 
naar activiteiten gericht op oriëntatie en gericht op muziekontwikkeling, zoals de HarFaBra. Ook 
wordt samengewerkt met het onderwijs en biedt het scenario ruimte om, in overleg met de 
gemeente, in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bijkomend voordeel van deze keuze is dat in 
vergelijking met scenario 3 de wachtgeld problematiek kleiner is. 

In de stuurgroep is uitgebreid gesproken over wachtgelden voor de docenten van De Muziek
school Twente. Dergelijke personele consequenties maken immers deel uit van de in kaart ge
brachte maatschappelijke effecten. De docenten zijn specifiek geschoold en rekening dient te 
worden gehouden met de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand. Omdat De Muziekschool 
Twente regionaal georganiseerd is, moeten personele consequenties op grond van CAO-verplich
tingen ook op de schaal van de hele regionale instelling worden bezien. Zodoende kan het ver
minderen van uren in de gemeente Hellendoorn leiden tot een (al dan niet gedeeltelijk) ontslag 
van een docent die ook werkzaam is in andere gemeenten en omgekeerd. Het knelpunt voor De 
Muziekschool Twente is dat de helft van de populatie op grond van afspraken bij de fusie, de 
gemeentelijke CAO volgt en dat de instelling eigen risicodrager is. Dit betekent dat de wettelijke 
werkloosheidsverplichtingen bij geheel of deeltijdontslag voor rekening van De Muziekschool 
Twente komen. De stuurgroep heeft besproken hoe enerzijds ingewikkelde discussies over ver-
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antwoordelijkheid voor wachtgeldverplichtingen voorkomen kunnen worden en anderzijds hoe 
recht gedaan kan worden aan de problematiek, veroorzaakt door de bezuiniging. Een goede op
lossing is het creëren van ruimte door de gemeente voor De Muziekschool Twente om de organi
satie te wijzigen, het commercieel activiteitenaanbod te vergroten en werknemers om te scholen 
of extern te plaatsen. Ruimte kan gecreëerd worden door de bezuinigingen een jaar later dan ge
pland te realiseren (dus in de jaren 2013, 2014 en 2015). Daarnaast geeft de gemeente De Mu
ziekschool Twente de mogelijkheid/ ruimte om het dienstenpakket dat overeenkomt met het eind-
budget van € 238.000,- eerder te realiseren dan 2015. Dit zou dan al vanaf 2012 kunnen. De 
financiële ruimte die De Muziekschool Twente hiermee (technisch gezien) wint, kan benut wor
den om de kosten van de bezuinigingsoperatie te dekken. Voorgesteld wordt om de volgende be
zuinigingsbedragen in te boeken: 

2015 e.v. 
Bedrag bezuinigingstaakstelling € 0 , - € 32.000,-- € 9 0 . 0 0 0 , - € 165 .OOG,-

Besehikbaar subsidiebedrag € 4 0 3 . 0 0 0 - € 3 7 1 , 0 0 0 - € 3 1 3 . 0 0 0 - € 2 3 0 . 0 0 0 -

Vanaf 2012 worden de prestatieafspraken met De Muziekschool Twente gemaakt op basis van 
het te realiseren aanbod vanaf 2015, conform het midden-scenario. De Muziekschool Twente 
wordt dan in staat gesteld om op een goede wijze de activiteiten te organiseren en zij kan dan 
zelf bepalen met welke snelheid de activiteiten worden aangepast. Op deze wijze kan De Muziek
school Twente tijd, middelen en menskracht vrijmaken voor het wijzigen van het aanbod van 
activiteiten, maar ook voor het wijzigen van de organisatie, het commercieel activiteitenaanbod 
te vergroten, het omscholen van werknemers, het extern plaatsen van werknemers of - indien 
het niet anders kan - het betalen van wachtgelden. De Muziekschool Twente kan zich vinden in 
deze redenering maar tekent wel aan dat voor haar de kosten voor de baten uitgaan, met andere 
woorden: als de bezuinigingen worden uitgesteld is er niet in het jaar 2012 dat er moet worden 
geïnvesteerd geld beschikbaar. Alles afwegende wil De Muziekschool Twente meegaan indien zij 
de garantie krijgt dat de subsidiebedragen zoals hierboven genoemd, vastliggen tot en met 2015. 
Immers alleen dan kunnen de gelden op een goede wijze worden ingezet zodat zoveel mogelijk 
wachtgelden voorkomen kunnen worden en activiteiten gewijzigd kunnen worden. Een dergelijke 
garantie zou de vorm moeten krijgen van een meerjarige subsidiebeschikking 2012-2015. 

Nadat het college en de gemeenteraad een beslissing hebben genomen over de omvang van de 
bezuinigingen, wordt een nieuwe uitvoeringsovereenkomst opgesteld. Subsidie en prestatie zullen 
daarin opnieuw op elkaar afgestemd worden conform het midden-scenario. Uitgangspunt is dat 
subsidie voor volwassen voor muziekonderwijs zo veel mogelijk beperkt wordt. Dit wordt meege
nomen bij de uitwerking van de nieuwe budgetsubsidie afspraken. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat op dit moment geen zekerheid te geven is over 
eventuele verdere bezuinigingen na 2015. Het is niet in te schatten hoe bijvoorbeeld het gemeen
tefonds zich na 2015 zal ontwikkelen. Het kan zo zijn dat - bij een zeer negatieve ontwikkeling 
van het gemeentefonds - de gemeente Hellendoorn niet ontkomt aan verdere bezuinigingen. Ech
ter, dit zal dan niet voor 2015 geëffectueerd worden en erg voor de hand liggend lijkt dat op dit 
moment niet. 

Als gemeente hebben we, zoveel mogelijk als kan, rekening gehouden met het opvangen van de 
gevolgen van de bezuinigingen voor De Muziekschool Twente. Daarbij verwachten wij van De 
Muziekschool Twente dat ze als ondernemer om weet te gaan met het wegvallen van een deel 
van de omzet. Slagkracht, ondernemingszin (uitdaging zien in de particuliere markt) en behouden 
en (opnieuw) aanboren van subsidiestromen en coalities sluiten met het onderwijs en maatschap
pelijke organisaties zullen voor nieuwe inkomsten moeten zorgen. De Muziekschool Twente werkt 
vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en mede met het oog op bezuinigingen door meerdere 
gemeenten, hard aan een strategische koers 2012-2015. 
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