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paraaf

AMENDEMENT
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Ingediend door:

Laat meer muziek in de klas nu niet minder worden!
Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214)
G. Gringhuis (GemeenteBelangen), S. Schouten (CDA),
S. Zeilemaker (PWF), 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 gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 muziek een belangrijke rol speelt in de cognitieve en sociale ontwikkeling van jonge
mensen;
 een instrument bespelen bijdraagt aan de motorische ontwikkeling van kinderen;
 bevordert discipline en inzet;
 in de cultuurnota van 2018 er duidelijk is uitgesproken dat we muziekonderwijs
groter en breder willen gaan inzetten, om meer kinderen kwalitatief goed
muziekonderwijs te bieden;
 voor de pilot hebben bijna alle basisscholen (20 van de 23) zich aangemeld;
 er nog geen evaluatie is uitgevoerd op de uitwerking van dit project.
Overwegende dat:
 het een verkeerd signaal is om na amper een paar maanden al te gaan bezuiniging
op deze regeling;
 het niet fair is om voor een evaluatiemoment al te komen met een eigen bijdrage;
 wij verwachten, dat een geleidelijke opbouw van de eigen bijdrage, meer kans
geeft op een grotere blijvende deelname onder de deelnemende scholen.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
1. De bezuinigingen genoemd onder punt 39 (m.b.t. “Meer muziek in de klas”) niet
door te voeren.
2. Dekking hiervan zal gezocht moeten worden binnen het positieve resultaat van de
programmabegroting 2020.
3. Ook in 2020 geen eigen bijdrage in rekening te brengen.
4. In 2021 een eigen bijdrage in rekening te brengen van 25%.
5. Vanaf 2022 een eigen bijdrage in rekening te brengen van 50%.
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