
G e m e e n t e 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 
Nummer: 16INT03648 Nota openbaar: 

lllllllllllllllllllilllilllllllllllllllllllllllllllllllll i r m j 2016 
Onderwerp: Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016 

Advies: 
1. De Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016 , conform bijgevoegd 

besluit 16INT03634, vaststellen. 
2. Dit besluit ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken sturen. 

Besluit B en W: U D 1 c. Cm 
Korte samenvatting: 
Het basismuziekplan betreffende een doorgaande leerlijn muziekonderwijs op basisscholen in de gemeente 
Hellendoorn heeft u in maart 2016 vastgesteld. Deze dient uitgewerkt te worden in nadere regels, zodat uw 
college subsidie kan verstrekken aan scholen. 

Aanleiding: 
Met ingang van september 2015 is de subsidierelatie met Kaliber Kunstenschool (muziekschool) beëindigd. In 
het verlengde daarvan heeft de raad besloten een deel van het budget in te zetten voor flankerend beleid, 
namelijk C 33 .000. In uw besluit van maart 2016 heeft u dit budget aangewend voor flankerend cultuur 
educatief beleid. Op 29 maart 2016 (16INT00377) heeft uw college ingestemd met het basismuziekplan voor 
borging van een doorgaande leerlijn muziekonderwijs op basisscholen in de gemeente Hellendoorn. 

Relevante eerdere besluiten: 
Algemene subsidieverordening samenleving gemeente Hellendoorn 2014 (13INT03100) 
Besluit van 29 maart 2016 over Cultuureducatie muziekonderwijs (16INT00377) 

Doelstelling: 
Een juridische grondslag voor de subsidieverlening aan scholen voor de doorgaande leerlijn muziekonderwijs op 
basisscholen in de gemeente Hellendoorn. 

Oplossing: 
Middels het besluit van 29 maart 2016 over Cultuureducatie muziekonderwijs (16INT00377) heeft u ingestemd 
met het basismuziekplan van de culturele partners voor de initiatie en borging van de doorgaande leerlijn 
muziekonderwijs op basisscholen in de gemeente Hellendoorn; 

Het basismuziekplan van de culturele partners heeft als doel de ontwikkeling en uitvoering van een duurzame lijn 
muziekonderwijs voor de basisscholen, waarbij er een verbinding wordt gelegd van binnenschools naar 
buitenschools muziekaanbod en de leerkracht verder wordt geprofessionaliseerd binnen het muziekonderwijs. Dit 
gebeurt door leerlingen van de basisschool in de eerste zes jaren kennis te laten maken met diverse domeinen in 
de vorm van "muzikale feestjes". Vanaf groep 6 komt er een verdieping met betrekking tot de instrumenten en 
soorten muziek. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om een instrument onder schooltijd te bespelen. In 
groep 7-8 is er de mogelijkheid tot een bewuste keuze voor muziekparticipatie al dan niet in een 
schoolleerorkest. 
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Het basismuziekplan van de culturele partners is een verdieping van de landelijke Deelregeling Impuls 
muziekonderwijs PO 2015-2020. Scholen kunnen op grond van deze regeling een eenmalige subsidie aanvragen 
bij het rijk. Voor scholen met een leerlingenaantal tot 100 leerlingen bedraagt de subsidie C 10.000,00 voor 
scholen met een leerlingenaantal tussen de 100 en 200 leerlingen bedraagt de subsidie C 15.000,00 en voor 
scholen met een leerlingenaantal groter dan 200 bedraagt de subsidie C 20.000,00. Vereiste daarbij is wel dat 
de school minimaal eenzelfde bedrag als het beschikbare subsidiebedrag zelf moet bijdragen. 60 procent van 
deze eigen bijdrage betreft inzet van eigen personeel, 40 procent betreft een eigen financiële bijdrage. 

In uw besluit van 29 maart 2016 (16INT00377) heeft u besloten om scholen tegemoet te komen in deze 
kosten van 40 procent eigen financiële bijdrage door een gemeentelijke bijdrage te verstrekken van 30 procent. 
Deze bijdrage dient ter dekking van de 40 procent eigen financiële bijdrage die scholen moeten leveren. 

Subsidieverstrekking heeft een wetteli jke grondslag nodig. Er is een Algemene subsidieverordening samenleving 
gemeente Hellendoorn die mogelijkheid biedt tot het verstrekken van subsidies op het gebied van cultuur en 
maatschappelijke ontwikkeling. In deze verordening heeíl hel college de bevoegdheid gekregen om deze 
mogelijkheid nader uit te werken in nadere regels. Gelet op de wens tot subsidieverlening is daarom het 
bovenstaande vertaald in nadere regels. Voorgesteld wordt om de bijvoegde concept "Nadere regels 
Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016" (zie 16INT03634) vast te stellen. 

Effecten: 
Door vaststelling van deze nadere regels levert de gemeente een bijdrage aan het muziekonderwijs in de 
gemeente Hellendoorn. 

Onderzoekers tonen aan dat muziek de ontwikkeling van kinderen stimuleert op verschillende gebieden. Het 
heeft onder andere een positieve invloed op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden van kinderen, de 
plasticiteit van het brein, de sociale en persoonlijke ontwikkeling en de motorische ontwikkel ing. Zie verder 
http://www.muziekmaaktsl im.nl/onderzoeken.html 

Planning: 

Na besluitvorming zullen de nadere regels zo spoedig mogelijk worden bekendgemaakt in het Gemeenteblad. 

Financiële consequenties: 
Er is middels het besluit 29 maart 2016 een budget ter hoogte van C 33.000,-- per jaar gereserveerd voor dit 
beleid. Om te voorkomen dat er in enig jaar ongewenst een hoger bedrag moet worden uitgegeven vanwege een 
te groot aantal subsidieaanvragen in dat jaar, wordt - in een separaat collegevoorstel (16INT03665) en 
raadsvoorstel (16INT03666) - voorgesteld om voor 2017 een subsidieplafond vast te stellen van C 33.000,-- . 
Personele consequenties: 

ï 
Juridische consequenties: 
De Nadere regels Cultuureducatie muziekonderwijs gemeente Hellendoorn 2016 worden bekendgemaakt in het 
Gemeenteblad. Na inwerkingtreding kunnen scholen een beroep op deze regeling doen en kan er rechtsgeldig 
subsidie worden verstrekt. 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Met de muziekverenigingen, scholen, combinatiefunctionaris cultuur, muziekschool en overige professionele 
muziekaanbieders is over de invoering van de cultuureducatie van gedachten gewisseld wat heeft geleid tot uw 
cultuureducatiebeleid. 
Communicatie: 
Nadat de nadere regels bekend zijn gemaakt in het Gemeenteblad, wordt dit besluit ter kennisname gestuurd aan 
de commissie samenlevingszaken, de muziekverenigingen en basisscholen in de gemeente Hellendoorn. 

Overige consequenties: 
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