Invullen door de griffier
voor tegen opmerkingen
paraaf

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Muziekschool MOW
Rvs Programmabegroting 2020
S. Schouten (CDA), R. Manshanden (GroenLinks), S. Visser (CU)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad van de gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 Er nieuwe subsidiemethodiek is ontwikkeld op het gebied van muziekonderwijs, die per 2020
ingaat (zie Informatienota Hervorming subsidiemethodiek muziekonderwijs per 2020);
 er een subsidie van 43.207 euro wordt gekort op de Muziekschool MOW, voor het jaar 2020;
 dit als consequentie heeft dat de muziekschool aan het einde van dit schooljaar niet meer
bestaat en er daardoor een groot cultureel netwerk dreigt te vervallen.
Overwegende dat:
 Muziekonderwijs voor de persoonlijke ontwikkeling van kinderen/volwassenen, voor hun
creativiteit en voor de creativiteit van de samenleving van essentieel belang is;
 wij een ‘voorbeeld’ gemeente willen zijn;
 wij hiermee het effect hopen te bereiken dat Enkhuizen en Drechterland voor 2020 hun
subsidiebijdrage toekennen;
 drie subsidies, benoemd op pagina 70, verlaagd worden omdat met ingang van 2020 hiervoor
minder geld nodig is.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Aan het besluit toe te voegen:
1. Het bedrag van 43.207 euro incidenteel extra toe te voegen aan taakveld 5.3 ten behoeve van
subsidie voor muziekschool MOW.
2. Dit bedrag te dekken uit de vrijval van budget vanuit maatregel 15 (blz 59 in de begroting),
waarbij teveel gereserveerde budgetten voor de indexeren van het subsidieprogramma
worden terug gegeven aan de algemene middelen.
3. In navolging van basispunt 1 en 2 het subsidieplafond 2020 voor Kunst en Cultuur met € 43.207
te verhogen.
4. Dit amendement doorsturen naar de gemeenten Drechterland en Enkhuizen met het verzoek
om de korting die zij willen doorvoeren op de subsidie voor muziek te heroverwegen.
5. In oktober 2020 in contact te treden met muziekschool MOW zodat voor het vaststellen van
de begroting 2021 geëvalueerd en gemonitord is wat het effect is geweest van deze uitstel
van de subsidieafbouw voor muziekschool MOW.
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