
Geachte dames en heren, 

 

Hartelijk dank voor de gelegenheid om drie minuten mijn verhaal te doen. Ik ben Dieuwertje 

Welschen, directeur van onze Gemeentelijke muziekschool en ik wil graag uw aandacht voor deze 

schat van de gemeente. 

 

Enige tijd geleden kondigde het college een kerntakendiscussie aan. De muziekschool is in de 

tweeënveertig jaar dat zij bestaat nog nooit niet onderdeel van een dergelijke discussie geweest. 

Terecht, er gaat een schep gemeenschapsgeld naar de school en dit dient goed besteed te worden. 

Het geld is goed besteed aan de muziekschool, daarom bestaan we nog steeds.  

 

De kerntakendiscussie is door u, de gemeenteraad, op donderdag 16 april uitgesteld tot nader orde 

in verband met de Coronacrisis. De voorstellen met betrekking tot de kerntakendiscussie zijn wel aan 

u gepresenteerd. In deze voorstellen staat dat de muziekschool 4 ton moet bezuinigen. Dit betekent 

opheffen. In de voorstellen staan voorts prachtige woorden over verzelfstandiging en op afstand 

zetten. Feit blijft dat de muziekschool nooit zonder gemeentelijke subsidie kan. Vier ton bezuinigen 

en een muziekschool behouden zal nooit tot de mogelijkheden behoren. 

 

Ik ben natuurlijk tot vrijwel alles bereid om de school te behouden en zou daar dan ook graag met u 

over willen praten, de aanzet tot de kerntakendiscussie. Ik was dan ook hogelijk verbaasd de 4 ton 

korting op de muziekschool terug te vinden in de kadernota. Op deze manier wordt de 

kerntakendiscussie omzeild en wordt de bezuiniging eigenlijk als fait accompli gepresenteerd. Ik 

begrijp dat de kadernota een discussiestuk is, maar ik vind deze manoeuvre niet de schoonheidsprijs 

verdienen. 

 

Ik wil u graag alles vertellen over de muziekschool, over de kosten, over de mogelijkheden tot 

bezuinigen, over de voordelen en nadelen van een gemeentelijke school, maar dan zou het bijzonder 

prettig zijn als dit zwaard van Damocles van de nek van docenten, leerlingen, huurders, basisscholen, 

andere culturele partners die profiteren van de  kennis van de school, kortom zo’n 1200 personen 

per week binnen schools en zo’n 2200 leerlingen in het basisonderwijs zou worden gehaald. 

 

Mijn verzoek: laten we in alle rust en rede de discussie voeren. Wilt u een muziekschool of niet? Zo 

ja, wat is de beste manier om deze school zo goed en goedkoop mogelijk vorm te geven. Ik heb 

ideeën genoeg. 

Ik hoop u spoedig te mogen ontvangen op onze prachtige school zodat we het erover kunnen 

hebben. 

 

Dieuwertje Welschen 
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