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Samenvatting
Met het stoppen van MiK Kunsteducatie is Fanfare Echo der Peel genoodzaakt om zelf docenten
in te huren voor de muziekleerlingen van de vereniging. Harmonie EMM regelt het
muziekonderwijs voor haar leerlingen al jaren op deze manier.
De muziekleerlingen van beide verenigingen kunnen in aanmerking komen voor een
subsidiebijdrage. Hiervoor moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De muziekles moet
onder meer gevolgd worden bij een erkende muziekdocent. Dit houdt in dat de docent over een
HBO-diploma beschikt voor het instrument waarvoor hij/zij les geeft.
Voor een aantal minder populaire instrumenten hebben beide verenigingen maar één of twee
leerlingen. Het is nauwelijks haalbaar om voor deze specifieke instrumenten een HBOgekwalificeerde muziekdocent in te huren. De verenigingen kunnen simpelweg te weinig lesuren
voor de docent aanbieden. Gevolg is dat de leerling de subsidiebijdrage misloopt.
In overleg met beide verenigingen is naar een oplossing gezocht. Voorgesteld wordt om de
instrumenten die bij een harmonie of fanfare gebruikelijk zijn onder te verdelen in drie families.
Een muziekdocent die binnen een instrumentenfamilie HBO-gekwalificeerd is, wordt daarmee
bevoegd om ook voor de andere instrumenten binnen deze familie muziekles te geven. Hierdoor
komt de leerling alsnog voor de subsidiebijdrage in aanmerking en is de kwaliteit van het
muziekonderwijs toch gewaarborgd.
Om dit formeel te regelen wordt een eerste wijziging van de ‘Subsidieverordening
Muziekonderwijs 2012’ aan uw raad voorgesteld.
Voorgesteld besluit :
De eerste wijziging ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012’ vast stellen.
Inleiding/probleemstelling:
Uw raad heeft op 15 december 2011 ingestemd met de ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs
2012’. De afgelopen jaren is naar tevredenheid uitvoering gegeven aan deze verordening. Per 1
juli 2015 stopt MiK Kunsteducatie met het aanbieden van muzieklessen in Boekel en Venhorst. De
leerlingen van Fanfare Echo der Peel uit Venhorst hebben de afgelopen jaren via MiK muziekles
gevolgd.
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Nu het lesaanbod van MiK verdwijnt is Echo der Peel genoodzaakt om zelf docenten in te gaan
huren. Harmonie EMM regelt het muziekonderwijs voor haar leerlingen al jaren op deze manier.
Beide verenigingen lopen echter tegen een probleem aan.
Conform artikel 2 lid 1. moet de leerling les volgen bij een erkende muziekdocent. Deze docent
moet beschikken over een HBO-diploma voor het instrument waarvoor hij/zij les geeft. Voor een
aantal instrumenten hebben beide verenigingen maar een zeer beperkt aantal leerlingen. Echo
der Peel heeft bijvoorbeeld maar één bariton-leerling en Harmonie EMM heeft maar één trompetleerling.
De afgelopen jaren is gebleken dat het niet haalbaar is om een gekwalificeerde muziekdocent
voor slechts één muziek leerling naar Boekel of Venhorst te laten komen. Gevolg is dat de leerling
les krijgt van een niet-gekwalificeerde docent en niet in aanmerking komt voor een
subsidiebijdrage.
Met beide verenigingen is naar een oplossing gezocht. Deze oplossing wordt in dit voorstel aan
uw raad voorgelegd.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Uw raad heeft op 15 december 2011 de ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012’ vastgesteld.
Beoogd resultaat:
Middels een eerste wijziging van de subsidieverordening wordt voor muziekleerlingen van de
HAFA-verenigingen uit de gemeente Boekel een mogelijkheid geboden om ook voor de minder
populaire instrumenten in aanmerking te komen voor een subsidiebijdrage.
Keuzemogelijkheden:
U kunt besluiten om niet in te stemmen met de eerste wijziging van de subsidieverordening.
Muziekleerlingen die muziekles volgen via Echo der Peel of EMM en waarvoor de vereniging geen
voor het instrument erkende muziekdocent kan aantrekken komen dan niet in aanmerking voor
een subsidiebijdrage van de gemeente Boekel.
Argumenten:
De ‘Subsidieverordening muziekonderwijs 2012’ biedt de mogelijkheid dat muziekleerlingen in
aanmerking komen voor een subsidiebijdrage. Hiervoor moet de leerling les volgen bij een
erkende muziekdocent die over een HBO-diploma beschikt voor het instrument waarvoor hij/zij les
geeft.
Deze regeling is opgenomen om te voorkomen dat er een wildgroei aan subsidieaanvragen
ontstaat voor muzieklessen bij niet bevoegde muziekdocenten. Tevens wordt hiermee de kwaliteit
van de muziekles gewaarborgd en is er een objectieve en kwalitatieve maatstaf op basis waarvan
een muziekles wel of niet gesubsidieerd wordt.
Door het wegvallen van MiK gaat Echo der Peel zelf muziekles voor haar leden aanbieden.
Harmonie EMM werkt al jaren op deze manier. Beide verenigingen geven aan dat zij voor een
aantal instrumenten slechts één of twee leerlingen hebben. Grotendeels gaat het dan om de
minder populaire koperinstrumenten zoals: trompet, bugel, hoorn, bariton en trombone.
Voor deze instrumenten is het nauwelijks mogelijk om een muziekdocent te vinden die voor één of
twee leerlingen naar Boekel of Venhorst komt. Om in aanmerking te kunnen komen voor de
subsidiebijdrage kan het zelfs voorkomen dat de vereniging drie verschillende docenten moet
inhuren voor drie muziekleerlingen.
Om een oplossing te bieden wordt voorgesteld om de muziekinstrumenten die bij beide
verenigingen gebruikelijk zijn onder te verdelen in drie families:
a. Koper (trompet, cornet, bugel, hoorn, althoorn, bariton, trombone, bastuba)
b. Hout (klarinet, fluit, saxofoon, hobo, fagot)
c. Slagwerk (gestemd en ongestemd)
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Een muziekdocent die over een HBO-diploma voor een koperinstrument beschikt is op basis van
de voorgestelde aanpassing bevoegd om alle muziekleerlingen binnen deze familie les te geven.
Een leerling op bariton kan bijvoorbeeld les volgen bij een HBO-gekwalificeerde trompetdocent
zonder dat de subsidiebijdrage wordt misgelopen. Eventueel kunnen beide verenigingen
gezamenlijk een docent inhuren voor de minder populaire instrumenten. Een muziekdocent kan
op deze manier meer lesuren worden aangeboden.
In overleg met beide verenigingen is voor deze praktische oplossing gekozen waarbij de kwaliteit
van de docent en het muziekonderwijs gewaarborgd blijft. De muziek leerling krijgt nog steeds les
van een gekwalificeerde docent met een HBO-diploma . De vereniging heeft zelf de keuze of zij
een docent aantrekken die gekwalificeerd is voor een specifiek instrument dan wel voor een
gehele instrumentenfamilie.
De eerste wijziging van de subsidieverordening is alleen van toepassing voor HAFA-leerlingen.
Muziekleerlingen die in individueel verband privéles nemen bij een muziekdocent moeten nog
steeds aantonen dat de muziekdocent HBO-gediplomeerd is voor het instrument waarvoor hij/zij
les geeft.
Financiële gevolgen en dekking:
De totale uitgaven voor deze subsidie zijn aan een subsidieplafond gebonden van € 30.000. Als
dit plafond wordt overschreden dan wordt het normbedrag voor alle subsidieaanvragers
aangepast. Dit plafond kan jaarlijks door uw raad worden aangepast.
In de afgelopen jaren is het budget altijd toereikend gebleken. De verwachting is dat door deze
eerste wijziging van de subsidieverordening het budget nog steeds toereikend is.
Risico’s:
Muziekleerlingen die geen muziekonderwijs volgen via de HAFA-verenigingen komen niet in
aanmerking voor deze wijziging.
Communicatie:
Dit raadsvoorstel is in overleg met Harmonie EMM en Fanfare Echo der Peel tot stand gekomen.
Na vaststelling van de eerste wijziging wordt dit op de gebruikelijke wijze gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Bij een positief besluit kan deze wijziging in werking treden bij de start van het nieuwe cursusjaar
in september 2015.
Voorstel:
De eerste wijziging ‘Subsidieverordening Muziekonderwijs 2012’ vast stellen.
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