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Verzonden
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verzelfstandiging muziekschool

Geachte leden van de gemeenteraad,

In de besluitvorming over de Kadernota 2021 is een amendement aangenomen waarin de raad het

college vraagt onderzoek te doen naar de haalbaarheid en randvoorwaarden voor een duurzame

verzelfstandiging van de gemeentelijke muziekschool. Daarnaast vraagt de raad te onderzoeken in

hoeverre lesgelden kunnen worden verhoogd zonder dat de (kinderen van ouders met) lage

inkomens daardoor worden getroffen. Die onderzoeken zijn afgerond en in deze brief leest u

daarover.

Het rapport met de haalbaarheidsstudie voor verzelfstandiging treft u als bijlage aan

De rapportage wordt in hoofdstuk 6 besloten met conclusies en voorwaarden voor een financieel

duurzame verzelfstandiging van de muziekschool.

Verhoging van lesgelden is mogelijk

Ingeval sprake is van verzelfstandiging van de muziekschool gaat de bevoegdheid om tarieven voor

lesgelden vast te stellen over naar het bestuur van de verzelfstandigde eenheid. Als dat gewenst is,

kan de gemeente echter blijvend invloed uitoefenen op de hoogte van de tarieven. Met de

verzelfstandigde eenheid kunnen prestatieafspraken gemaakt worden waarin dat is bepaald.

In de rapportage over de haalbaarheid van een duurzame verzelfstandiging van de muziekschool is

in bijlage 4 een vergelijk gemaakt tussen de tarieven van de gemeentelijke muziekschool en de

tarieven die in den lande worden gehanteerd.
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Inhouden vervolg

Wij zenden u de rapportage zonder nadere standpuntbepaling van onscollege toe. Wij verzoeken u

de inhoud vanhetrapport te betrekken bij de onderhandelingen om te komentot een nieuw raads-/

en coalitieprogramma. =

Metvriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaal, ~~_
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