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1.1 Achtergrond en aanleiding

De gemeentelijke muziekschool Jaap Prinsen verzorgt sinds 1977 

muzieklessen voor de inwoners van Bloemendaal en omgeving. Leerlingen 

kunnen zich er bekwamen in het bespelen van een veelheid aan 

instrumenten. Het samen musiceren wordt ook belangrijk gevonden: 

daarom heeft de school een groot aantal ensembles en orkesten waarin 

leerlingen van alle leeftijden samen kunnen musiceren. 

Verder verzorgt de muziekschool muzieklessen op de basisscholen en 

verhuurt zij ruimten aan verenigingen en culturele initiatieven. De 

muziekschool vervult daarnaast een belangrijke rol in het culturele leven 

van Bloemendaal door een actieve betrokkenheid bij concerten op locatie.

Bij de behandeling van de Kadernota (juli 2020) is een amendement 

aangenomen waarin is vastgelegd dat de muziekschool voor Bloemendaal 

behouden moet blijven, maar dat:

1. Er een onderzoek moet worden gestart naar een financieel duurzame 

verzelfstandiging van de muziekschool, dit in goed overleg met de 

school en

2. Er moet worden onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de tarieven 

te verhogen zonder dat (de kinderen van ouders met) lage inkomens 

daardoor worden getroffen.

1. Kernvraag

1.2 Doel van het onderzoek

Dit haalbaarheidsonderzoek besteedt aandacht aan de volgende 

thema’s:

• Gewenste organisatievorm

• Gevolgen voor het personeel van de muziekschool

• Kwaliteit en diversiteit van het aangeboden muziekonderwijs

• Een financieel duurzame exploitatie van de muziekschool

• De hoogte van de lesgelden inclusief de kortingsregeling

• Huisvesting

• Eventuele BTW-effecten.

Als resultaat van het onderzoek wilt u kunnen beschikken over een 

rapport dat schetst onder welke condities een financieel duurzame 

verzelfstandiging mogelijk is. Het rapport moet een goede basis vormen 

voor besluitvorming door college en raad.
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Onderzoek onder welke voorwaarden een financieel duurzame 

verzelfstandiging van de gemeentelijke muziekschool mogelijk is, 

uitgaande van goed overleg met de muziekschool.



1.3 Aanpak

1. Situatie inventariseren

Allereerst verdiepten we ons in de situatie waarin de muziekschool 

Bloemendaal verkeert. Het ging zowel om kwalitatieve zaken (zoals het 

aanbod dat de school biedt en personeel & organisatie) als om 

kwantitatieve gegevens zoals aantallen cursisten, personele samenstelling 

en financiën. We voerden gesprekken met de voornaamste betrokkenen 

(wethouder, beleidsadviseur(s), directie muziekschool) en deden 

documentenonderzoek.

2. Participatie

In aansluiting op de inventarisatie hebben we gesproken met een aantal 

docenten, met een oudervertegenwoordiging en met de betrokken 

beleidsadviseurs binnen de gemeente. Doel was een compleet beeld te 

krijgen van de bedrijfsvoering van de muziekschool en de waarde die de 

school voor Bloemendaal vertegenwoordigt. 
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3. Principe-besluit

Verzelfstandiging kan op meerdere manieren vorm krijgen. De belangrijkste 

varianten hebben we uitgewerkt ter bestuurlijke  oordeelsvorming (door 

college en raad).

4. Vervolgstappen

De variant die bestuurlijk de voorkeur krijgt kan via vervolgstappen worden 

geconcretiseerd, zodat een definitief besluit kan worden genomen over de 

vorm van verzelfstandiging en de zakelijke uitwerking daarvan. 

5. Voorwaarden voor een duurzame toekomst

Op basis van de uitwerking kunnen afspraken worden gemaakt tussen de 

betrokken actoren over de noodzakelijke voorwaarden om te komen tot een 

duurzame toekomst voor de muziekschool. De bouwstenen voor deze 

afspraken komen naar voren uit ons onderzoek.

Woord van dank

Wij danken degenen die wij in het kader van het onderzoek hebben 

gesproken en die met hun kennis en ervaring een bijdrage hebben geleverd 

aan deze verkenning. In bijlage 6 is een overzicht opgenomen van degenen 

die bij dit onderzoek betrokken waren.
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In 2016 publiceerde Berenschot ‘De waarde van de muziekschool’. Hiertoe 

legden we ons oor te luisteren bij honderd betrokkenen: leerlingen, ouders 

en onderwijsvertegenwoordigers, evenals docenten en directeuren van 

muziekscholen en overige aanbieders van muziekles, plus landelijke en 

lokale beleidsmakers. Hun verhalen over en ervaringen met de waarde van 

de muziekschool zijn geordend in drie dimensies. 

DIMENSIE 1 – VOOR IEDEREEN

De muziekschool is van betekenis als iedereen in een gemeenschap het 

idee heeft dat de muziekschool iets voor hem of haar is. Muziekscholen zijn 

in beginsel inclusieve instituten, vanuit het besef dat het een publieke taak 

en verantwoordelijkheid is om muziek leren maken voor iedereen binnen 

bereik te brengen. De legitimiteit van het instituut wordt zeer versterkt door 

het bereiken van doelgroepen die lager op de maatschappelijke ladder 

staan. De particuliere markt biedt slechts muziekles aan diegenen die 

bereid en in staat zijn om daarvoor te betalen.

De muziekschool heeft ook de mogelijkheid om naar de leerlingen toe te 

gaan, in de wijken, via de scholen en andere instanties die actief zijn in het 

sociaal domein. Particuliere docenten hebben minder gelegenheid voor 

dergelijke weinig rendabele maar wel intensieve bezigheden, waarbij bereik 

belangrijker is dan verdienpotentieel. De muziekschool zorgt voor 

samenhang en verbinding tussen binnen- en buitenschools 

muziekonderwijs, waardoor leerlingen makkelijker de weg naar muziekles in 

de vrije tijd kunnen vinden.

2. De meerwaarde van de muziekschool: drie dimensies

DIMENSIE 2 – BREED EN DIVERS AANBOD

De muziekschool biedt leerlingen een brede keuze aan instrumenten en 

muziekstijlen. Het aanbod van particuliere docenten en collectieven beperkt 

zich dikwijls tot de meest populaire instrumenten. Er zijn echter 

instrumenten waar niet veel leerlingen voor kiezen, maar die onmisbaar zijn 

in bands, blaasgroepen en symfonieorkesten. Voor leerlingen die dit wel 

willen leren spelen kan de muziekschool dit door schaalvoordelen toch 

coördineren en realiseren, ook in kleinere kernen waar de vraag te gering is 

voor een zelfstandige lespraktijk. Ouders van leerlingen spreken vertrouwen 

uit in de kwaliteit en het vakmanschap van de docenten bij de 

muziekschool. 

Muziek verbindt culturen en generaties. Samen muziek (leren) maken 

verbroedert, helpt bij identiteitsvorming en onderling begrip. Mensen die 

elkaar vanwege sociale verschillen niet snel treffen, vinden elkaar in hun 

muzikale overeenkomsten: ze stemmen misschien niet op dezelfde partij, 

maar wel op dezelfde ‘A’. De belangrijkste lesvorm waarmee de 

muziekschool zich volgens aanbieders en afnemers onderscheidt van 

individuele docenten, is dan ook samenspel. Muziekscholen hebben 

voldoende aantallen leerlingen om een grote variëteit aan groepslessen en 

ensembles te realiseren.

.

5



DIMENSIE 3 – IN VERBINDING MET DE LOKALE SAMENLEVING

De muziekschool presenteert zich bij uitstek ook in de lokale gemeenschap 

met openbare optredens bij festiviteiten en festivals, maar ook met 

activiteiten in scholen en zorg- en welzijnsinstellingen. De meeste 

muziekscholen hebben hiervoor een eigen podium, maar manifesteren zich 

ook op podia in de gemeente. Dikwijls is er sprake van een intensieve 

samenwerking met amateurverenigingen. 

In Bloemendaal is de culturele infrastructuur beperkt. Het aanbod omvat 

slechts de muziekschool, de bibliotheek, openluchttheater Caprera, een 

aantal amateurinitiatieven en een paar plekken waar kleinschalige 

optredens kunnen worden verzorgd (Dorpskerk, Mariakerk, De Kapel, De 

Fleurage). Voor een gemeente van een kleine 25.000 inwoners is dat 

weinig. Binnen deze beperkte infrastructuur kan de muziekschool als 

instituut niet worden gemist. Het is – samen met de bibliotheek – de enige 

professionele organisatie die de gemeente rijk is.

Hoe een culturele infrastructuur functioneert illustreren wij vaak aan de 

hand van het concept van de creatieve cyclus. Dit is een eenvoudig 

analysemodel dat snel duidelijk maakt waar een gemeente sterk in staat en 

waar hiaten zijn. Het concept is gebaseerd op het gegeven dat de manier 

waarop mensen deelnemen aan cultuur een aantal vaste

stappen kent: eerst moeten er vaardigheden worden geleerd, vervolgens 

moeten deze worden aangewend om een creatief product te maken, 

daarna kan het product aan een publiek worden gepresenteerd en als er 

veel draagvlak voor deze kunstuiting is, zal deze wortelen in de 

samenleving en de basis vormen voor het ontstaan van weer nieuwe 

creatieve uitingen. Deze cyclus in de cultuurdeelname vergt bepaalde 

culturele voorzieningen. Die voorzieningen vormen samen de culturele 

infrastructuur van een gemeente en kunnen worden opgevat als een cyclus, 

met schakels die een ronde keten vormen:

• Het leren gebeurt in het reguliere onderwijs, bij 

muziekscholen/kunstencentra en in amateurkunstverband.

• Het produceren van kunst vindt plaats in werk- en oefenruimten, zowel 

voor amateurs als voor professionals.

• Het presenteren van kunstuitingen voltrekt zich op podia en festivals, in 

galeries, bibliotheken, artotheken, musea en zelfs de openbare ruimte.

• Het interesseren voor kunst gebeurt via allerlei intermediaire acties voor 

en door culturele instellingen: denk aan draagvlakvorming, marketing, 

sponsoring, mecenaat.
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De culturele cyclus

Essentieel voor het concept van de creatieve cyclus is het inzicht dat de 

schakels van de lokale keten in elkaar grijpen en elkaar versterken en dat 

het omgekeerd zo is dat een zwakke schakel de kracht van de hele keten 

aantast. Zonder een goed functionerende creatieve cyclus kan er eigenlijk 

niet sprake zijn van een bloeiend cultureel leven.

Het moge duidelijk zijn dat de culturele cyclus van Bloemendaal sterk leunt 

op de aanwezigheid van de muziekschool. Sterker nog: zónder de 

muziekschool, de rol die zij speelt en de faciliteiten die zij biedt (denk o.a. 

aan de verenigingen die er zaalruimte huren) valt het moeilijk voor te stellen 

dat de culturele cyclus in Bloemendaal zou functioneren.
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Voor culturele organisaties heeft het veel voordelen om zelfstandig te 

kunnen opereren. De meeste culturele organisaties in Nederland zijn 

zelfstandig (bijna altijd als stichting).

3.1 Voordelen: meer ruimte voor ondernemen

• De maatschappelijke inbedding wordt versterkt. De muziekschool wordt 

meer “van de samenleving”. Er kan een bestuur worden gevormd van 

betrokken burgers.

• De bestuursleden vormen een waardevol klankbord voor de directie zijn 

en zorgen voor een verankering van de school in de gemeenschap.

• Afspraken worden explicieter: het management krijgt meer greep op de 

bedrijfsvoering, de gemeente meer op de prestaties. Management én 

gemeente kunnen beter sturen.

• De financiële kracht neemt toe omdat het management greep krijgt op 

álle kosten, ook op de (vaak wat onzichtbare en binnen het gemeentelijk 

apparaat versleutelde) overhead.

• De culturele kracht neemt toe: een zelfstandige culturele organisatie 

voelt inherent een stimulans om meer en ander publiek te bereiken.

• Zelfstandig personeelsbeleid wordt mogelijk, volledig op maat van de 

ondernemende organisatie.

• Een passende eigen financiële administratie en ict-infrastructuur worden 

mogelijk.

• Bij zelfstandigheid gaat alle energie naar de culturele corebusiness, niet 

meer naar bv intern-gemeentelijke (overleg)verplichtingen.

3. De meerwaarde van verzelfstandigen 
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In bijlage 1 is met behulp van een checklist geïnventariseerd welke 

vrijheidsgraden de muziekschool momenteel kent. Deze vrijheden zijn zeer 

beperkt.

3.2 Nadelen

• Op termijn (niet in de overgangssituatie) zal er een grotere prikkel tot 

efficiënt werken worden ervaren en daarmee zal er scherper worden 

gestuurd op de ureninzet van de medewerkers en de omvang van de 

personeelsformatie. 

• De gemeente gaat de muziekschool minder beschouwen als ‘haar’ 

school. Het wordt meer een culturele organisatie zoals andere.

• Het immuunsysteem tegen bezuinigingen wordt minder.

• Optisch en gevoelsmatig zal het lijken alsof de gemeente meer moet 

besteden aan het muziekonderwijs omdat kosten die nu in het 

gemeentelijk apparaat verborgen zijn bij verzelfstandiging expliciet 

worden gemaakt.

• Er dient altijd een traject met de OR te worden doorlopen opdat 

toestemming wordt verkregen voor overgang van cao.

• Er zijn eenmalige kosten mee gemoeid (zie verderop in dit rapport).



Bij verzelfstandiging gaat het in essentie over sturing: 

• Hoe kan de gemeente voldoende sturen op een efficiënte en effectieve 

besteding van de publieke middelen die met de culturele 

programmering zijn gemoeid? 

• Hoe kan de cultureel manager voldoende sturen op zijn bedrijf om 

cultureel ondernemerschap aan de dag te kunnen leggen? 

Het gaat niet over eigenaarschap, want meestal blijft het gebouw 

eigendom van de gemeente en blijft de organisatie afhankelijk van 

gemeentelijke subsidie (zonder gemeentesubsidie is een muziekschool 

zoals Bloemendaal kent ondenkbaar). En eigenlijk gaat het ook niet over 

kostenreductie, want hoewel zelfstandige organisaties vaak op de lange 

termijn goedkoper werken, treedt dit voordeel meestal pas op na verloop 

van jaren, als nieuwe medewerkers hun intrede doen en nieuwe afspraken 

(bv over de uitvoering van backoffice taken, over systemen en over 

gebouwbeheer) hun uitwerking hebben. 

NB: we gaan er van uit dat de muziekschool ná verzelfstandiging in 

beginsel dezelfde taken moet blijven uitvoeren als ervoor, te weten: 

muzieklessen in de vrije tijd (individueel en in groepen), muzieklessen op 

de basisscholen, verhuur van ruimten en het stimuleren van muzikale 

activiteiten in de gemeente.

De meerwaarde van verzelfstandigen
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Vroeger waren veel culturele voorzieningen een onderdeel van de 

overheid, rijk of gemeente. 

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is een golf van 

verzelfstandigingen door het openbaar bestuur gegaan. Op dit 

moment kent het grootste deel van de culturele organisaties als 

rechtspersoon de stichting (zie hiernaast). Toch zijn er nog altijd 

behoorlijk veel organisaties waar de gemeente het bevoegd gezag 

vormt.

voorziening Aantal

Overheid als 

bevoegd gezag %

Schouwburgen en concertzalen 142 19 13%

Poppodia 60 0 0%

Kunstencentra, waaronder muziekscholen 137 22 16%

Openbare bibliotheken 154 6 4%

Rijkmusea 17 0 0%

Alle musea 420 38 9%



3.3 Wat betekent ondernemerschap bij een 
muziekschool?

Een muziekschool kan nooit een op winst gerichte onderneming worden. 

Daarvoor zijn de kosten te hoog en is er te weinig koopkrachtige vraag. Er 

bestaat in Nederland maar één echt commerciële muziekschool en dat is 

De Zwolse Muziekschool van Eddy Lammers die werkt met - uitsluitend-

Yamaha instrumenten, Yamaha lesmateriaal en ondersteuning vanuit 

Yamaha. Er zijn wel veel zelfstandig werkende private docenten waar les 

kan worden gevolgd, maar geeft cultureel en maatschappelijk een veel 

geringer effect dan een school (zie hoofdstuk 2).

Als we het in de culturele wereld over ondernemerschap hebben, hebben 

we het in feite over de omschrijving die ooit door staatssecretaris Van der 

Ploeg werd verwoord.  Hij stelde in zijn cultuurnota dat cultureel 

ondernemerschap inhoudt: “Het hebben van een houding, die erop is 

gericht zoveel mogelijk kunstzinnig, artistiek, cultureel, zakelijk en 

maatschappelijk rendement te behalen uit een culturele voorziening.”

Kijken we vanuit deze omschrijving naar de muziekschool van Bloemendaal, 

dan kunnen we vaststellen dat als de directeur en het team van musici 

méér ruimte zouden hebben om zelf sturing te geven aan de organisatie,  

er verwacht mag worden dat er meer “kunstzinnig, artistiek, cultureel, 

De meerwaarde van verzelfstandigen

zakelijk en maatschappelijk rendement“ gerealiseerd zal kunnen worden. De 

tabel in bijlage 1 is in dit opzicht illustratief.  Hieruit valt op te maken 

hoezeer de school in feite wordt beperkt door de inbedding in de 

gemeentelijke organisatie. Elders zien we hoe zelfstandigheid kan leiden tot:

• Een grotere betrokkenheid van lokale prominenten bij het wel en wee 

van de school (bv in de RvT, of als donateur voor bv een instrumenten-

fonds).

• Meer greep van het management op zowel het beperken van de kosten 

als het vergroten van de opbrengsten. Denk alleen al aan het bepalen 

van de omvang van de formatie, het waar mogelijk inhuren van extra 

docenten, het variëren met groepsgrootte en tarieven et cetera. 

• Nieuwe initiatieven om in de gemeenschap activiteiten te organiseren die 

cultureel, zakelijk of maatschappelijk leiden tot meerwaarde. Denk aan 

concerten of kleine festivals. Hierbij hoeft het soms niet de school zelf te 

zijn die dit organiseert, maar kan de organisatiekracht ook komen van 

een zelfstandige die tijdelijk opereert onder de vlag van de school. 

• Een veel actiever zoeken naar nieuwe cursisten. Communicatie (wat de 

gemeente pleegt te doen) maakt plaats voor marketing (wat een bedrijf 

doet). Moderne marketingmiddelen (denk aan het inzetten van social

media) worden ingezet, ondersteund door een bijpassend crm-systeem, 

een adequate eigen financiële administratie en een docentenkorps dat 

zich uitgenodigd voelt om actief aan de marketing bij te dragen.

10



3.4 Hoofdvormen van verzelfstandigen

Er zijn twee hoofdvormen van verzelfstandigen van taken te onderscheiden:

1. intern verzelfstandigen;

2. extern verzelfstandigen.

1. Intern verzelfstandigen houdt in dat de taken voortaan worden 

uitgevoerd door een organisatorisch afgescheiden eenheid die een 

eigen batenlastenstelsel voert (ofwel batenlastendienst). Tot intern 

verzelfstandigen wordt in de regel besloten als de politiek nadrukkelijk 

verantwoordelijkheid wil nemen voor het uitoefenen van een bepaalde 

taak en/of als er sprake van is dat de te leveren producten of diensten 

onder een politiek vergrootglas liggen.

Dat is bij de muziekschool in Bloemendaal niet aan de orde.

2. Extern verzelfstandigen houdt in dat de taken voortaan worden 

uitgevoerd door een organisatie die over een eigenstandige 

rechtspersoonlijkheid beschikt, die is gebaseerd op het privaatrecht. Als 

we het hierna hebben over verzelfstandigen bedoelen we steeds: 

externe verzelfstandiging.
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3.5 Extern verzelfstandigen: alleen de stichting is een 
optie

Bij ‘externe verzelfstandiging’ onderscheiden we de volgende juridisch-

organisatorische hoofdvarianten:

- stichting;

- vennootschap met aandelen in eigendom van de gemeente.

Binnen elk van deze varianten zijn verschillende subvarianten denkbaar.

Voor muziekscholen is alleen de stichting relevant (de vennootschap is 

voor organisaties gericht op het maken van winst).

Bij de stichting valt nog te kiezen tussen twee bestuursmodellen: 

- een stichting met een bestuur als bevoegd gezag en met een 

directeur die verantwoordelijk is voor de uitvoering en 

- een stichting geleid door een directeur-bestuurder met een raad van 

toezicht als ‘ogen en oren’ van de samenleving. 

Een belangrijk voordeel van de tweede vorm is dat de directie een 

waardevol klankbord kan vinden in een professioneel ingevulde, 

maatschappelijk breed ingebedde raad van toezicht. 



Er zijn twee manieren waarop de gemeente in formele zin invloed kan 

uitoefenen op de taakuitvoering door een stichting:

1. De formulering van de opdracht aan de stichting in combinatie met de 

subsidie die daarbij wordt gegeven.

2. De invulling van bestuurlijke zeggenschap volgens statutaire en andere 

regelingen: denk aan het op voordracht van de gemeente benoemen 

van één of meerdere bestuursleden.

Invloed via de weg van de opdracht is te allen tijde nastrevenswaardig.

Invloed via bestuurlijke zeggenschap leidt in combinatie met de 

subsidierelatie nog wel eens tot problemen, i.c. conflicterende belangen. De 

ervaring leert dat de gemeente beter niet direct of indirect invloed kan 

hebben op het stichtingsbestuur.

3.6 Verzelfstandigen vereist een meerjarige subsidieovereenkomst 

Bij verzelfstandiging moeten er zaken zoals prestatieafspraken (bv over 

leerlingenaantallen, aanbod op scholen, activiteiten buiten de 

gemeentegrenzen, tarieven e.d.), de wijze van verantwoorden en de 

hoogte van de subsidie worden vastgelegd in een subsidie-overeenkomst, 

eventueel nog aangevuld met nadere bepalingen over bijvoorbeeld de 

huisvesting. NB: in de ASV van de gemeente Bloemendaal wordt in dit 

verband gesproken van een uitvoerings- of prestatieovereenkomst (artikel 

11 lid 1).
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Bij verzelfstandiging is het belangrijk dat de muziekschool voor een 

langere periode zekerheid krijgt over haar budget. Anders valt er geen 

beleid voor de middellange en lange termijn te ontwikkelen (denk aan 

HRM-beleid, investeringen die wel/niet worden gedaan et cetera). 

Hieraan zij toegevoegd dat een muziekschool zoals Bloemendaal die 

kent zonder gemeentesubsidie ondenkbaar is.

De Algemene Subsidieverordening van Bloemendaal biedt de 

mogelijkheid om meerjarige subsidies toe te kennen. Er is dan sprake 

van ‘structurele subsidie’. Het verdient sterk aanbeveling om bij 

verzelfstandiging over te gaan tot deze structurele subsidiering voor de

muziekschool, waarbij gedacht moet worden aan een periode van vier 

jaar (één collegeperiode). Dit is ook in de subsidiesystematiek die elders 

(bv door rijk, provincie en andere gemeenten) wordt toegepast op  

culturele organisaties een normale subsidietermijn. 

In het specifieke geval van de muziekschool Bloemendaal is er veel voor 

te zeggen om op voorhand afspraken te maken over twee (college-) 

perioden van vaste subsidie, om zo de transitie naar het private 

(stichtings-)model zo goed mogelijk te faciliteren. Dit biedt de leiding en 

de medewerkers de zekerheid dat de omvorming naar een meer 

zelfstandige, ondernemende werkvorm (zie ook hierna in paragraaf 3.5) 

zorgvuldig kan plaatsvinden.



De huidige begroting van de school is als volgt:

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers betrekking hebben op 

de pre-coronatijd. De school is door de coronacrisis huurders 

kwijtgeraakt en mogelijk ook leerlingen. De schade is nog niet bekend, 

maar er moet wel rekening mee worden gehouden.

Deze begroting is echter niet compleet. Er zijn ook verborgen en 

ontbrekende structurele kosten (zie voor een toelichting bijlage 2).

4. Financiële gevolgen van het verzelfstandigen van de muziekschool
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Grotendeels zijn hiervoor normbedragen aan te houden. Deze zijn ook in 

bijlage 2 weergegeven.

Daarnaast is voor de school een transitiebudget nodig voor eenmalige 

kosten die moeten worden gemaakt om zaken organisatorisch opnieuw in 

te regelen (denk aan selecteren en afsluiten contracten met dienstverleners 

en leveranciers, het maken van een bedrijfsplan, juridische ondersteuning 

e.d. Wij ramen de eenmalige advieskosten op ca. € 20.000,=

Ook ontbreekt een huurbedrag omdat de gemeente het gebouw van de 

muziekschool om niet beschikbaar stelt (zie verder hoofdstuk 5).

Verborgen structurele kosten bedrag p.j. 

1. Overige personeelskosten € 15.000

2. HRM-ondersteuning € 5.000

3. Financiële administratie en financieel advies € 14.000

4. ICT (aanschaf, licenties, onderhoud, vervanging) € 8.000

5. Inrichting en inventaris €  12.000

Subtotaal (€ 54.000)

Ontbrekende structurele kosten

6. Accountantscontrole € 10.000

7. Pr & marketing € 8.000

8. Voeding instrumentenfonds (aanschaf en onderhoud) € 10.000

Totaal € 82.000

begroting 

2021
werkelijk 2020

BATEN

Opbrengsten lesgelden en diensten € 257.630 € 210.177

Opbrengsten verhuur € 22.822 € 13.591

totale baten € 280.452 € 223.768

LASTEN

Personeelslasten € 563.026 € 528.756

Materiele kosten € 39.194 € 25.776

Gebouwgebonden kosten € 45.762 € 62.865

Muziekonderwijs op 16 basisscholen € 43.049 € 26.739

totale lasten € 691.031 € 644.136

Theoretische subsidiebehoefte -€ 410.579 -€ 420.368



B3

Voorheen werd vaak gekozen voor een stichtingsvorm met de B3- status. 

De medewerkers hiervan bouwden verplicht pensioen op bij ABP. In maart 

2013 echter wijzigde de Wet privatisering ABP: thans is het niet meer 

mogelijk is om een stichting als B3-instelling aan te wijzen.

Wnra

Door inwerkingtreding van de Wnra (waarbij 7:615 BW is vervallen) gelden 

nu de spelregels rondom overgang van onderneming: 7:662 – 7:666 BW. 

Hierdoor moeten de binnen de onderneming werkzame personen van 

rechtswege bij de overnemende partij in dienst treden tegen (kortweg) 

dezelfde arbeidsvoorwaarden (i.e. werknemers behouden hun rechten en 

plichten en zij gaan zonder ontslagprocedure over). 

Cao Kunsteducatie

Een passende cao voor muziekdocenten is de cao Kunsteducatie. Een 

overgang van de cao Gemeenten naar de cao Kunsteducatie is 

nastrevenswaardig. 

Kosten

Het is zonder nader onderzoek moeilijk aan te geven welke financiële 

effecten een overgang zal hebben voor zowel de gemeente Bloemendaal 

als de muziekschool. Vooralsnog ramen wij de incidentele kosten voor de 

gemeente op ten hoogste € 40.000, een bedrag dat echter ook veel lager 

kan uitvallen. Op de volgende pagina geven we een specificatie.

4.1 Verzelfstandiging: verandering van cao

Overgangsregeling

Als wordt besloten tot een cao-overgang dan moet eerst met 

vertegenwoordigers van werknemers een overgangsregeling (ook 

genoemd: garantieregeling) afgesproken worden. Daarin worden zaken 

vastgelegd zoals:

• een werkgelegenheidsgarantie voor de zittende medewerkers voor 

een bepaalde periode (bv 1 of 2 jaar);

• de manier waarop de overgang van rechtspositie wordt 

geeffectueerd;

• wat er gebeurt met functies en inschalingen (meestal ‘gelijk over’);

• arbeidstijdenregeling en jaartaak;

• de pensioenregeling;

• de bezwaarprocedure.

Het spreekt voor zich dat dit vergt dat het LO en de OR in dit traject 

dienen te worden betrokken.

Nb: in de situatie van Bloemendaal kan de gemeente zelf met de 

vakbonden onderhandelen over de overgangsregeling en de kosten 

daarvan (zie hierna). Een reservering hiervoor kan vooraf worden 

opgenomen in de gemeentebegroting. Afrekening kan dan later 

plaatsvinden op basis van de daadwerkelijk kosten. 14



Zoals gezegd ramen wij deze voor de gemeente op ten hoogste ca. € 

40.000. Het gaat om twee soorten kosten:

1. Korte termijnkosten

In het algemeen geldt dat sec de loonkosten (inclusief de WW-verzekering) 

bij een overgang nauwelijks stijgen (hooguit 1 à 2 %) en na 3 jaren 

genivelleerd zijn. Vanaf dat moment zullen de loonkosten bij ongewijzigd 

beleid wat dalen doordat de cao KE een lagere eindejaarsuitkering en geen 

bijdrage levensloop kent (2,5% van de loonsom). 

Op de korte termijn is er een kleine stijging doordat in de cao KE:

• een reservering moet worden gemaakt voor opleidingsbudget;

• een afdracht van 0,7% moet worden gedaan aan de stichting Overleg 

Arbeidsvoorwaarden Kunsteducatie (OAK): een stichting van werkgevers-

en werknemersorganisaties in de kunsteducatie, gericht op het 

stimuleren de goede arbeidsverhoudingen, ontwikkeling en de 

arbeidsmobiliteit van werknemers binnen (en buiten) de kunsteducatie.

4.2 Overgangskosten

2. Middellange termijnkosten

Daarnaast wordt in de overgangsregeling compensatie afgesproken voor 

het feit dat bepaalde arbeidsvoorwaarden verslechteren. Denk aan:

• het afkopen van (rechten op) eindejaarsuitkeringen en 

levensloopregelingen;

• het afkopen van (rechten op) tegemoetkomingen in de zorgpremie;

• het afkopen van (rechten op) jubileumuitkeringen.

Meestal wordt in een overgangsregeling gekozen voor een bepaald 

scenario, bijvoorbeeld het afkopen van de rechten voor 2, 3 of 4 jaar. Wat 

de exacte kosten daarvan zijn moet toegesneden op de situatie en 

afhankelijk van het scenario worden uitgerekend. Wij ramen dit globaal  op 

5% à 10% van de totale loonsom (die bij Muziekschool Bloemendaal circa € 

563.000 bedraagt). Ons advies is om dit een specialist exact te laten 

uitrekenen.

Een effect dat op voorhand moeilijk te becijferen valt betreft het feit dat de 

cao KE een grotere diversiteit aan functies kent dan de cao Gemeenten, 

waardoor in de toekomst medewerkers ook in functies kunnen worden 

aangenomen die lagere of hogere salarislasten met zich meebrengen. 

15



Het is betrekkelijk makkelijker om de overgang van cao Gemeenten  naar 

cao Kunsteducatie te maken. De pensioenfondsen ABP en PfZW werken 

tegenwoordig mee bij een eventuele overgang. Het is mogelijk om bij het 

PFZW vrijstelling te verkrijgen en daardoor kunnen medewerkers 

kostenneutraal bij het ABP verzekerd blijven voor hun pensioen. 

De cao Kunsteducatie heeft belangrijk voordelen voor een muziekschool:

• De cao KE wordt goed onderhouden en is vooruitstrevend; zij is expliciet 

gericht op het toekomstbestendig maken van cultuureducatieve

organisaties. 

• Er is een ‘sectorcommissie afwijkende ontslagvolgorde kunsteducatie’ 

(SOK) in het leven geroepen. Hierdoor hoeft de school bij 

ontslagsituaties niet naar het UWV te gaan, maar kan bij autonome 

daling van cursisten (door bv minder interesse in een bepaald 

instrument) of bedrijfseconomische redenen gebruik worden gemaakt 

van deze commissie. Dit betekent dat er bij autonome daling gewerkt 

kan worden met ontslag daar waar de leegstand ontstaat. En dat 

betekent dat er niet geschoven hoeft te worden met cursisten. De 

commissie oordeelt dan over de juiste toepassing. Het grote voordeel 

voor een zelfstandige muziekschool is dat klanten behouden kunnen 

blijven en zelf kunnen kiezen voor een docent. Hierdoor kunnen de 

leegstandskosten worden geminimaliseerd.

4.3 De voordelen van de Cao Kunsteducatie

• Er kunnen meer tijdelijke contracten (6) verleend worden binnen een 

periode van 36 maanden. Dit in afwijking van de standaard 

ketenbepaling. Dit bevordert de flexibiliteit. Maar ook de mogelijkheid 

om niet alleen ZZP’ers aan te trekken, maar ook weer personeel in 

loondienst aan te nemen zonder teveel risico’s. Mede in het kader van 

de Wet DBA en de mindere mogelijkheden voor zelfstandigen.

• Voorts kan de zelfstandige Muziekschool als stichting verzekerd zijn voor 

de WW kosten.

• Ten slotte worden er in de cao Gemeenten slechts drie functies 

benoemd, terwijl veel muziekscholen er naar streven om een bredere 

instelling te worden dan het traditionele type organisatie dat zich alleen 

richtte op de vrije tijdsmarkt.
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Waarom is eigen vermogen nodig? Drie redenen:

1.  Voor het bieden minimale armslag. 

De verzelfstandigde muziekschool heeft eigen vermogen nodig 

teneinde voldoende armslag te hebben om te kunnen functioneren 

zonder bancair krediet. Dat vermogen is nodig om:

- schommelingen te kunnen opvangen in benodigde liquiditeit;

- tegenvallers te kunnen opvangen binnen de jaarlijkse exploitatie.

Een redelijke norm voor het bieden van minimale armslag (ook wel 

Minimaal Benodigd Weerstandsvermogen genoemd) is 15% van de 

baten.

2.  Voor ondernemen en investeren. 

Een verzelfstandigde muziekschool heeft daarnaast ook voldoende 

ruimte nodig om investeringsuitgaven te kunnen realiseren uit eigen 

kasmiddelen en de kosten daarvan vervolgens te kunnen 'uitsmeren' en 

terugverdienen over een passende afschrijvingstermijn. Denk hierbij niet 

alleen aan het investeren in nieuwe product-marktcombinaties, maar 

ook aan het investeren in de eerstkomende jaren in het personeel, om te 

komen tot een gezamenlijke teamspirit en om iedereen op het 

competentieniveau te brengen dat nodig is voor ondernemerschap.

Een redelijke norm hiervoor is 20% van de baten. Het gaat hierbij dus 

om de norm voor 'minimale armslag' én voor 'armslag voor 

ondernemen en investeren’. Dus: ca. € 150.000.

4.4 Verzelfstandiging betekent ook: noodzaak van een weerstandsreserve

3.  Voor het kunnen opvangen van calamiteiten

Calamiteiten kunnen zijn het moeten continueren van de exploitatie na 

hervorming van het bedrijfsmodel (bv a.g.v. subsidieverlaging) of het 

opvangen van een crisis zoals zich nu met corona voordoet.

NB: Financieel adviseurs zullen in de regel een eigen vermogen van 20% (van 

de totale jaarlijkse baten) als een gezonde basis beschouwen voor het 

toekomstig functioneren van de verzelfstandigde muziekschool.

Denkbaar is dat de gemeente niet in staat is bij de start van de verzelfstandigde 

muziekschool een voldoende 'bruidsschat’ mee te geven. Daarvoor zijn drie 

oplossingen denkbaar:

a. Geleidelijk aan opbouwen

De afspraak wordt gemaakt dat de gemeente gefaseerd meewerkt aan de 

opbouw van een voldoende buffer. 

b. Aanvullen met garanties

Het afgeven van een harde garantie tot bijspringen in geval de muziekschool 

dat nodig heeft om (op gezonde wijze) te kunnen ondernemen en investeren.

c. Het gebouw aan de school schenken

Daarmee kan de school – na taxatie van het pand – het gebouw op de balans 

zetten en zo haar vermogenspositie versterken (mogelijkheid voor opnemen 

van een hypotheek in geval van tegenslag).
17



Als wordt gekozen voor verzelfstandiging in stichtingsvorm dan dienen de 

goederen waarmee de muziekschool werkt in eigendom over te gaan van 

de gemeente naar de stichting. Deze goederen moeten bij de startdatum 

worden gewaardeerd en opgenomen in een openingsbalans.

Het samenstel van bezittingen wordt boekhoudkundig aangeduid als: de 

vaste en de vlottende activa.

Onder vlottende activa worden zaken verstaan die in het economische 

proces van de onderneming verbruikt worden. Bij de muziekschool gaat 

het bijvoorbeeld om instrumenten zoals de piano’s in het gebouw en 

instrumenten die te leen worden gegeven aan docenten of leerlingen.

Onder vaste activa worden begrepen de bezittingen die worden gebruikt 

voor de bedrijfsvoering. Voorbeelden hiervan zijn de gebouwen, inventaris, 

de machines en installaties, en eventuele  transportmiddelen. 

Onder de activa vallen ook financiële activa. Eventuele openstaande 

vorderingen (het geld dat bijvoorbeeld cursisten nog schuldig zijn aan de 

school) kunnen als vlottende financiële activa worden gekarakteriseerd.

Het is – als wordt besloten tot verzelfstandiging - belangrijk om tijdig een 

overzicht te (laten) maken van de goederen die aan de muziekschool 

overgedragen kunnen danwel moeten worden.

4.5  Over te dragen goederen
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Toekomstige subsidiebehoefte

De muziekschool heeft in de toekomst als stichting een subsidie nodig van:

€ 410.579 +

€    2.725  jaarlijks groenonderhoud

€  82.000 thans niet geraamde kosten

€ 495.304

Hierbij moet worden opgemerkt dat deze cijfers zijn geënt op de pre-

coronatijd. De school is door de coronacrisis huurders kwijtgeraakt en 

mogelijk ook leerlingen. De schade is nog niet bekend, maar er moet wel 

rekening mee worden gehouden: misschien is in de toekomst iets meer 

subsidie nodig.

Overgangskosten gemeente

Daarnaast zijn er voor de gemeente ca. € 40.000 aan eenmalige 

overgangskosten gerelateerd aan de noodzakelijke overgang van cao.

Transitiebudget muziekschool

Verder is voor de school een transitiebudget nodig voor eenmalige 

advieskosten. Wij ramen deze op ca. € 20.000.

4.6 Samenvattend: de financiële gevolgen van extern verzelfstandigen

Opbouw weerstandsvermogen

En is een bruidsschat nodig van eenmalig ca. € 150.000 t.b.v. een 

weerstandsvermogen. 

Eventueel kan dit bedrag gefaseerd tot stand worden gebracht of 

worden vervangen door garantstellingen door de gemeente. 

Inventaris

Een aantal goederen zal in eigendom aan de stichting overgedragen 

moeten worden teneinde de bedrijfsvoering te faciliteren. De kosten 

hiervan schatten wij in als zeer beperkt.
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5. Huisvestingsscenario’s
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Verzelfstandiging kan (het hoeft niet) een aanleiding zijn om de relatie 

tussen de gemeente en de school-in-stichtingsvorm volledig te 

verzakelijken, ook wat betreft de accommodatie.

5.1 Huidige situatie
Op dit moment is de situatie dat het pand in eigendom is van de 

gemeente en voor 1 euro op de balans staat. De volgende kosten zijn 

met het pand gemoeid:

Kostensoort Bedrag Welke 

begroting?

Klein onderhoud € 16.276 p.j. Muziekschool

Groot onderhoud € 158.960 (incl. btw) 

tot en met 2030 

(MeerJarenOnderhoudsPlan)

Gemeente

Onderhoud 

buitenruimte

€ 2.725 p.j.  (incl. btw)

(inhuur hoveniersbedrijf)

Gemeente

De muziekschool betaalt als gezegd geen huur. Het financiële overzicht in 

het voorgaande hoofdstuk laat slechts de overige huisvestingslasten zien.

De gemeente heeft onderzocht welke maatregelen nodig zijn om het 

pand duurzaam te maken. Er is veel voor te zeggen om het moment van 

transitie te benutten om hierin stappen te zetten. Er is berekend dat ca. € 

250.000 nodig is om te gaan van energielabel G naar label A (scan Thijn 

de Gries d.d. 13 april 2021). Uiteraard zijn in de maatregelen ook gradaties 

mogelijk. 

5.2 Beleidsmatige overwegingen

Uit nader gesprek met de wethouder kwam naar voren dat de gemeente 

tenminste vier beleidsmatige overwegingen heeft die relevant zijn als het 

om het gebouw gaat:

1. De gemeente wil als dat mogelijk is vastgoed verkopen om de 

balanspositie te versterken en

2. De gemeente vindt het belangrijk dat muziekonderwijs in alle kernen 

wordt aangeboden, als het kan zo dicht mogelijk bij de leerling. Dit 

betekent dat idealiter het aanbod niet alleen centraal in Overveen 

plaatsvindt, maar liefst op een of andere wijze ook  gespreid.

3. De gemeente wil een intensiever gebruik van ‘maatschappelijke’ 

vierkante meters (cultuur, welzijn, sport) bevorderen.

4. De gemeente ziet monumentaal vastgoed dat onderbenut blijft, 

(bijvoorbeeld kerken). In het denken over de herbestemming van 

kerken kunnen culturele functies een rol spelen.

Feiten en cijfers

De muziekschool geeft les aan ca. 

600 leerlingen. Deze lessen werden 

gegeven door ca. 25 docenten, allen 

met een parttime aanstelling.

Daarnaast wordt lesgegeven op 12 

basisscholen. Hiermee worden zo’n 

2800 leerlingen bereikt. 

Gebruik

De school wordt nu dagelijks benut van 

12:00 tot 21:30u. De dag begint meestal 

met individuele lessen voor ouderen. In de 

middag zijn er lessen en is er samenspel 

voor kinderen en jongeren. In de avond 

wordt het gebouw verhuurd. De school 

heeft ca. 15 vaste huurders (oa

verenigingen) en meer dan 20 incidentele 

huurders. 
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5.3 Vier scenario’s

Gegeven (a) de uitgangssituatie, (b) de wens om de relatie met de 

muziekschool duurzaam te verzakelijken en (c) de genoemde 

beleidsmatige overwegingen (§ 5.2) zijn vier scenario’s denkbaar:

1. Formalisatie van de huidige situatie via een huurcontract tussen 

gemeente en stichting.

2. Verzakelijking door het hanteren van een marktconforme of 

kostprijsdekkende huur (transparantie).

3. Schenking van het gebouw aan de stichting

4. Afstoting van het gebouw en herhuisvesting van de school.

Hieronder lichten we deze vier scenario's toe. Daarbij gaan we wat 

uitgebreider in op scenario 4.

Ad 1. Formalisatie

Dit houdt in dat de huidige situatie wordt gelaten zoals hij is: er wordt 

een huurcontract opgesteld tussen enerzijds de gemeente als 

verhuurder en anderzijds de nieuwe  stichting als huurder waarin de 

thans geldende (deels informele) afspraken worden geformaliseerd. 

Belangrijk zijn hierbij o.a. de afspraken over het groot- en klein 

onderhoud. De jaarlijkse huur bedraagt een symbolisch bedrag (1 euro) 

omdat er nu door de gemeente ook geen huur wordt gerekend.

Ad 2.  Verzakelijking huidige situatie (transparantie)

De huidige verhouding wordt geobjectiveerd: de huurwaarde van het 

pand wordt bepaald conform de uitgangspunten van de gemeente 

(doorgaans kostprijsdekkende of marktconforme huur) en dit bedrag 

wordt jaarlijks bij de stichting in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: 750 m2 x 

€ 100 = € 75.000. Tegelijkertijd wordt de subsidie aan de stichting met 

hetzelfde bedrag verhoogd. Er verandert dan feitelijk niets, maar er is wel 

transparantie over de huurcondities en de huurkosten.

Ad 3.  Schenking van het gebouw aan de stichting

Het gebouw wordt overgedragen aan de stichting, bijvoorbeeld voor een 

symbolisch bedrag. Dit kan 1 euro zijn omdat het gebouw voor nul euro 

op de balans van de gemeente staat. Het voordeel hiervan is dat de 

stichting na hertaxatie het pand op haar balans kan zetten en zo kan 

benutten om – indien gewenst - vreemd vermogen aan te trekken (zie 

voorgaande pagina m.b.t. de noodzaak van een weerstandsvermogen). 

NB: overdracht van het gebouw betekent dat ook het gereserveerde 

budget voor groot onderhoud moet worden overgedragen.

Ad 4. Afstoting van het gebouw en herhuisvesting van de school 

Hierbij wordt het gebouw op marktconforme condities afgestoten. 

Hoogstwaarschijnlijk betekent dit dat de muziekschool ergens anders 

moet worden gehuisvest. In theorie zou de muziekschool het pand zelf

kunnen kopen, als deze daarvoor het geld zou hebben of zou kunnen 



vinden (via bijvoorbeeld externe geldschieters). Wij kennen echter in 

Nederland geen voorbeelden van muziekscholen die sponsors aan zich 

hebben weten te binden voor het verwerven van een pand. De kans dat de 

school zelf een marktconform aankoopbedrag weet te generen achten wij 

daarom klein, al valt het in Bloemendaal niet uit te sluiten. Groot achten wij

de kans dat scenario 4 ertoe leidt dat de muziekschool elders in de 

gemeente gehuisvest zal moeten worden. Concreet betekent dit: een ander 

pand of zelfs naar meerdere andere locaties als wordt beoogd het aanbod 

over de kernen te verspreiden. 

Voor de gemeente heeft afstoting als voordeel dat er eenmalig geld wordt 

verdiend met de verkoop. Die verkoop kan bovendien wellicht een 

gebiedsontwikkeling mogelijk maken. Echter, het is ook lastig de locatie van 

de school voor verkeer te ontsluiten: het pand ligt achter de 

rijksmonumentale Onze Lieve Vrouwkerk in Overveen.

Een ander voordeel kan zijn dat andere (leegstaande) panden in de 

gemeente door de muziekschool (en/of zijn onderhuurders) kunnen 

worden benut, waardoor de muziekactiviteiten voor een zinvolle 

bestemming en voor reuring kunnen zorgen. Ook zal de spreiding van de 

muziekactiviteiten over de kernen hierdoor groter worden, waardoor 

misschien meer inwoners kunnen worden bereikt.

Onderkend moet wel worden dat de huisvestingslast nu erg laag is. Kijken 

we naar de huisvestingskosten als onderdeel van de totale exploitatie-
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kosten dan variëren die bij culturele organisaties in den lande tussen de 

15% en 25%. Bij de muziekschool Bloemendaal bedragen de
huisvestingskosten momenteel ca. 6,5% (vooral omdat er geen huur wordt 

berekend). Verplaatsing naar een andere locatie (of meerdere locaties) zal 

om die reden vrijwel zeker tot hogere exploitatielasten leiden, zeker als de 

vierkante meters op die locatie marktconform worden gehuurd. Dit is een 

nadeel voor de gemeente want deze kosten moeten dan met subsidie 

worden afgedekt. 

Voor de muziekschool is scenario 4 onaantrekkelijk. Voor een school geldt 

dat de docenten elkaar liefst bij voortduring moeten kunnen spreken en 

inspireren. En de leerlingen dienen gebruik te kunnen maken van ruimten 

voor samenkomst (o.a. voor samenspel). Voor een duurzame 

verzelfstandigde situatie verdient het de voorkeur om een vaste 

accommodatie te hebben. Die vaste accommodatie hoeft niet perse het 

huidige pand te zijn, een ander centraal gebouw met daarnaast 

uitvoeringslocaties in de diverse kernen is ook denkbaar. Een school zonder 

gebouw kan echter niet goed functioneren.

Wij beoordelen het vierde scenario als niet leidende tot een duurzame

verzelfstandiging van de muziekschool. Een combinatie van 

verzelfstandiging én verhuizing van de school tegelijkertijd zal een enorme 

impact hebben op de muziekschool en in feite een grote reorganisatie 

betekenen. Het gelijktijdig doorvoeren van beide veranderingen zal de 

school kapot maken. Mocht scenario 4 worden overwogen, dan adviseren 



wij - met het oog op het behoud van de school - om dit te faseren en de 

prioriteit te leggen bij de verzelfstandiging. Herhuisvesting kan dan over 

acht of tien jaar worden overwogen.
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Voor culturele organisaties heeft het veel voordelen om zelfstandig te 

kunnen opereren. Het bevordert de mogelijkheden van cultureel 

ondernemerschap. De meeste culturele organisaties in Nederland zijn 

zelfstandig (bijna altijd als stichting). 

Onder de volgende voorwaarden is een financieel duurzame 

verzelfstandiging van de muziekschool Bloemendaal mogelijk:

1. Door de lokale politiek wordt de maatschappelijke waarde van de 

muziekschool voor Bloemendaal onderkend: 

• toegankelijk voor iedereen, 

• een aanbod dat mensen (in het bijzonder kinderen) verrijkt en 

• een belangrijke schakel in de – verder vrij beperkte – culturele 

infrastructuur van de gemeente.

2. Indien wordt verzelfstandigd dient een adequate meerjarensubsidie te 

worden toegekend ter grootte van tenminste € 495.000 op jaarbasis én 

moeten er prestatieafspraken worden opgenomen in een meerjaren

subsidieovereenkomst.

3. Daarnaast dienen bij verzelfstandiging de eenmalige overgangskosten 

vanwege de cao-overgang te worden gedekt (max. ca. € 40.000). NB: 

het Lokaal Overleg met de bonden van werknemers alsmede de OR 

van de gemeente dienen met de cao-transitie in te stemmen.

4. En dient rekening te worden gehouden met eenmalige advieskosten bij 

de opstart van de stichting (€ 20.000).

5. Voorts dient te worden voorzien in een weerstandsvermogen van ten 

minste € 150.000. Hiervoor zijn verschillende manieren. Eén daarvan is

6. Conclusie: de voorwaarden voor een financieel duurzame verzelfstandiging

het overdragen van het gebouw van de school aan de op te richten 

stichting. 

5. Het gereserveerde budget voor groot onderhoud (€ 158.960) moet bij 

overdracht van het gebouw aan de stichting worden meegegeven.

6. In het rapport worden vier huisvestingsscenario’s besproken:

1) Formalisatie van de huidige situatie via een huurcontract tussen 

gemeente en stichting.

2) Verzakelijking door het hanteren van een marktconforme of 

kostprijsdekkende huur (transparantie).

3) Schenking van het gebouw aan de stichting

4) Afstoting van het gebouw en herhuisvesting van de school.

8. Wij beoordelen het vierde scenario als niet leidende tot een duurzame

verzelfstandiging van de muziekschool. Een combinatie van 

verzelfstandiging én verhuizing van de school tegelijkertijd zal een 

enorme impact hebben op de muziekschool en in feite een grote 

reorganisatie betekenen. Mocht scenario 4 worden overwogen, dan 

adviseren wij - met het oog op het behoud van de school - om dit te 

faseren: eerst verzelfstandigen en op termijn nadenken over 

herhuisvesting. 

9. Een duurzame oplossing is om te kiezen voor scenario 3 (schenking 

aan de stichting van het gebouw dat is afgeschreven en voor € 0,= in 

de boeken staat). Daarmee kan de school – na taxatie van het pand –

het gebouw op de balans zetten en zo haar vermogenspositie 

versterken (bv mogelijkheid voor opnemen van een hypotheek in geval 

van tegenslag).
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Huidige situatie 

Zichtbare lasten:          € 691.031 

Inkomsten:                - € 280.452

Saldo                           € 410.579 (begroting 2021)

Verborgen kosten: ca. € 54.000

Werkelijke kosten:  ca. € 465.000

Hierin zijn geen huurlasten begrepen. Als de muziekschool een 

marktconforme of kostprijsdekkende huur zou moeten betalen aan de 

gemeente zouden de kosten aanzienlijk hoger zijn.

Duurzaam extern verzelfstandigd

Benodigde jaarlijkse subsidie: € 495.000, 

(= inclusief € 54.000 verborgen kosten en € 28.000 extra kosten)

Meerjarig af te spreken en te indexeren.

Eenmalige overgangskosten vanwege de cao: max. ca. € 40.000. 

Eenmalige (advies)kosten bij de opstart van de stichting: € 20.000.

Voeding weerstandsvermogen: ten minste € 150.000 (kan op verschillende 

manieren in worden voorzien).

Hierin zijn de huurlasten nog niet meegenomen. Als de muziekschool een 

marktconforme of kostprijsdekkende huur moet gaan betalen voor de 

huidige locatie (of voor een andere locatie) dan stijgen de kosten 

aanzienlijk en zal de subsidie waarschijnlijk – zo leert de ervaring elders -

navenant moeten groeien omdat tariefsverhoging slechts beperkt mogelijk 

is en leidt tot vraaguitval.
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Bijlagen
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Door middel van onderstaande checklist inventariseren we de vrijheidsgraden die de muziekschool momenteel kent.

Bijlage 1. De vrijheidsgraden van de muziekschool zijn thans beperkt
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Verantwoordelijkheid Mate van zelfstandigheid

Budgetbeheer Zelfstandig m.u.v. de gebouwgebonden uitgaven

Gebouwbeheer Positie van huurder. Er is geen invloed op onderhoud, verduurzaming etc. 

Openingstijden Geheel zelfstandig

Directievoering en organisatie-inrichting
Niet zelfstandig. De muziekschool moet opereren binnen een maximum aantal klokuren van 160 per week. Er is geen ruimte voor flexibiliteit, 

bijvoorbeeld het inzetten van extra personeel als er wachtlijsten zijn of projecten moeten worden gedaan.

HRM
Zelfstandig, maar wel met inachtneming van het gemeentelijke rechtspositiesysteem. De school mag haar eigen werving en selectie doen. Er vindt 

ondersteuning plaats door personeelszaken.

Tarievenbeleid richting cursisten
De muziekschool krijgt jaarlijks een taak wat betreft binnen te halen lesgelden en verhuur. De muziekschool  dient naar aanleiding van de taak een 

begroting en voorstel tot lesgelden in. Dit moet officieel goedgekeurd worden door B&W. 

Cursusaanbod (omvang en aard van de 

activiteiten)

Het aanbod wordt beperkt door de omvang van de formatie (aantal fte). Alle activiteiten moeten binnen de 160 uur p/w plaatsvinden. Aangezien 

iedereen een vaste aanstelling heeft is er vrij weinig mogelijk.

Financiële en personele administratie Administratie vindt plaats met de gemeentelijke systemen en gemeentelijke personele inzet/ondersteuning 

ICT Met de gemeentelijke systemen

Leerlingenadministratie en 

managementinformatiesysteem
Zelfstandig, maar binnen de kaders van het gemeentelijke ICT-systeem

Marketing
Geheel zelfstandig. Er is echter weinig budget voor en de medewerkers moeten – als gemeenteambtenaar - terughoudend zijn in hoe zij zich uiten (bv 

op social media).

Sparen en ontsparen Niet mogelijk

Optimaliseren van de bedrijfsvoering, het 

cursusaanbod en het publieksbereik
Naar eigen inzicht, maar er zijn weinig prikkels tot optimalisatie van het bedrijfsmodel.

Inkoop
Niet zelfstandig. Het enige dat moet worden ingekocht is alarm, schoonmaak en kopieerapparaat. Dit loopt via (de regels van) de gemeente. 

Vervanging van inventaris gebeurt ad hoc. 

Verantwoording Conform BBI-regels gemeente. Geen zelfstandig jaarverslag.

Vertegenwoordiging en woordvoering
De vrijheid voor de directeur om zich zelfstandig publiekelijk te uiten over zaken betreffende het cultuurbeleid (lokaal danwel regionaal of landelijk) is  

beperkt.



VERBORGEN KOSTEN

Deze kosten worden nu ook gemaakt, maar zitten versleuteld in de 

gemeentelijke begroting.

Gebouw

De school betaalt geen huur.

Overige personeelskosten

Er zijn op het vlak van personeelslasten allerhande kosten die door de 

gemeente worden gedragen maar niet worden toegerekend aan de 

muziekschool (zie de specificatie op de volgende pagina). In sommige 

gevallen zal de muziekschool verhoudingsgewijs duurder uit zijn als zij 

zelfstandig inkoopt, in andere gevallen goedkoper. Als voorbeeld: 

gemiddeld kost een arbodienst tussen de 100 en 150 euro per 

medewerker per jaar. Grote organisaties kopen relatief goedkoper in dan 

kleine. Wij hebben een percentage van de loonsom aangehouden.

Financiële administratie en financieel advies

Dit wordt thans volledig verzorgd door de gemeente. Zie de 

normbedragen op de volgende pagina.

ICT

Dit wordt thans volledig verzorgd door de gemeente. Zie de 

normbedragen op de volgende pagina.
Inventaris

De vervangingsinvesteringen worden thans volledig verzorgd door de 

gemeente. Zie de normbedragen op de volgende pagina.

HRM-ondersteuning

Hierbij gaat het om de ondersteuning die thans vanuit personeelszaken 

aan het management van de school wordt geboden.

Bijlage 2. Toelichting op verborgen en ontbrekende kosten (1/2)

ONTBREKENDE KOSTEN

Deze kosten zijn noodzakelijk voor een zelfstandige, ondernemende 

muziekschool.

Accountantscontrole

Een accountant levert een accountantsverklaring af als bewijsvoering van 

een specifieke opdracht die hij of zij heeft uitgevoerd. Er zijn drie soorten: 

de samenstellingsverklaring, de beoordelingsverklaring en de 

controleverklaring. De gemeente bepaalt welke verklaring zij van een 

gesubsidieerde organisatie wenst te ontvangen. Wij gaan hier uit van een 

beoordelingsverklaring en rekenen met € 10.000 aan kosten (incl. btw.).

Pr & Marketing

De Muziekschool doet thans in zeer beperkte mate aan marketing. Eén van 

de voordelen van zelfstandigheid is dat de school zich op dit vlak helemaal 

naar eigen inzicht kan ontplooien. Marketing is belangrijk om de 

deelnemersaantallen op peil te houden en voor nieuw aanbod te vergroten. 

Het gaat hierbij o.a. ook om online uitingen zoals digitale nieuwsbrieven, 

activiteiten op facebook en Instagram e.d. Een bedrag van rond de € 7.500 

is reëel, zeker als we tot de marketinginspanningen ook het vaker 

organiseren van concerten en evenementen rekenen. 

Voeding instrumentenfonds (aanschaf en onderhoud)

De muziekschool beschikt thans amper over eigen instrumenten. Toch is dit 

nodig, zowel ter begeleiding van cursisten (denk aan piano’s) als om uit te 

lenen aan leerlingen uit minder kapitaalkrachtige gezinnen. De instrumenten 

dienen ook te worden onderhouden Belangrijk is dat stap voor stap een het 

fonds wordt gevuld.
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Overige personeelskosten
Afgerond

Verzuimverzekering 1,50%Salarislasten € 563.026 € 8.445

Arbodienst 0,50%Salarislasten € 563.026 € 2.815

Personeelsvereniging 0,50%Salarislasten € 563.026 € 2.815

Overige personeelskosten 0,10%Salarislasten € 563.026 € 563

totaal € 14.638 € 15.000

Financiële administratie

Kantoorbenodigdheden 0,16%Expl. Uitgaven € 691.031 € 1.121

Porti- en vrachtkosten 0,12%Expl. Uitgaven € 691.031 € 832

Bankkosten 0,19%Expl. Uitgaven € 691.031 € 1.302

Administratieve verwerking 1,47%Expl. Uitgaven € 691.031 € 10.126

totaal € 13.381 € 14.000

ICT

Aanschaf en afschrijving 0,53%Expl. Uitgaven € 691.031 € 3.689

Beheer en onderhoud 0,27%Expl. Uitgaven € 691.031 € 1.844

Licenties 0,35%Expl. Uitgaven € 691.031 € 2.387

totaal € 7.920 € 8.000

Inrichting en inventaris

Afschrijving inrichting en inventaris 1,50%Expl. Uitgaven € 691.031 € 10.365

Overige kosten (her)inrichting en inventaris 0,25%Expl. Uitgaven € 691.031 € 1.728

totaal € 12.093 € 12.000

m2 Huur m2

Huur gebouw (raming) Ca. 750 € 100 € 75.000

Toelichting op de verborgen kosten: normbedragen (2/2)
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Onderwijs in muziek, dans, drama en circustechnieken aan jongeren onder 

de 21 jaar is vrijgesteld van btw. 

Het kan wellicht zijn dat de muziekschool in de toekomst ook btw-belaste 

prestaties gaat leveren, bv door trainingen voor volwassenen aan te bieden, 

amateurkunstorganisaties te ondersteunen of een volksuniversiteit-achtig 

cursusaanbod te bieden. Als er in die situatie btw wordt voldaan voor de 

verrichte prestaties, dan kan ook een recht ontstaan op aftrek van btw op 

de kosten die worden gemaakt.

Bij een ‘gemengd model’ (zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties) 

zal er sprake kunnen zijn van gedeeltelijke aftrek. De Btw-belaste prestaties 

leveren dan aftrekrecht op, maar de vrijgestelde prestaties beperken dit 

recht op aftrek weer. Niet alle btw kan dan worden afgetrokken. De aftrek 

van btw wordt bepaald op basis van de verhouding btw-belaste omzet 

versus de totale omzet. Het is hierbij belangrijk om te vermelden, dat 

subsidies die een instelling ontvangt niet altijd tot deze totale omzet 

moeten worden gerekend. De Belastingdienst is geneigd om subsidies tot 

de btw-vrijgestelde omzet te rekenen en dit beïnvloedt de omvang van het 

recht op aftrek zeer nadelig.

Echter, zolang de muziekschool blijft doen wat zij nu doet, is de conclusie 

dat (het verrekenen van) btw geen rol speelt. Zolang er weinig btw op 

inkopen drukt (bijvoorbeeld als er geen investeringen worden gedaan), is 

dit ook geen probleem.

Bijlage 3. Ter informatie: cultuureducatie en btw

NB: Het faciliteren van onderwijsruimte aan zzp’ers kan, als dat aan de orde 

mocht komen, zowel btw-belast als btw-vrijgesteld plaatsvinden. De 

feitelijke aard van de dienstverlening bepaalt dan of een vrijstelling van btw 

van toepassing is. Is de dienstverlening beperkt tot het verhuren van ruimte, 

dan kan de vrijstelling voor de verhuur van onroerende zaken worden 

toegepast. Heeft de dienstverlening een meer toegevoegde waarde door 

aanvullende prestaties, dan is de  dienstverlening (mogelijk) btw-belast. 

Vooralsnog is e.e.a. niet aan de orde.
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Kiest iemand voor lessen bij een muziekschool, dan zijn er doorgaans 

verschillende opties: groepsles of individueel les, een doorlooptijd van een 

jaar of een korte cursus, een lestijd van een uur of 20 of 30 minuten, 

meestal één keer per week, soms vaker. Er is in den lande op dit vlak veel 

variëteit. Voor individuele lessen komen wij in de markt de onderstaande 

lesgelden tegen.

Bijlage 4. Ter informatie: tarieven van muziekscholen 

Benchmark 

muziekscholen 2017

Allle type 

instellingen -

Instellingen in 

gemeenten tot 

100.000 inw. 

Muziekschool 

Katwijk, 2019

Opbrengst lesgelden 

per cursist € 153,26 € 96,79 € 231,89
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Kijken we naar het landelijke beeld qua lesgelden dan valt op dat de 

tarieven van de muziekschool Bloemendaal (een individuele les vocaal 

of instrumentaal van 30 min kost € 715; een groepsles € 445)  hiermee 

in lijn zijn. De school zit aan de bovenkant van de markt.

Het is ook mogelijk om de opbrengst aan lesgelden in kaart te brengen 

en te relateren aan benchmarkgegevens van de landelijke 

branchevereniging Cultuurconnectie. . 

In Bloemendaal is de opbrengst voor 2021 geraamd op € 257.630. 

Uitgaande van ca. 600 leerlingen is dat een bedrag per cursist van ca. € 

430,= Dat is aanzienlijk hoger dan de opbrengst per cursist elders 

(kijkend naar de laatst bekende cijfers, daterend uit 2017):

Per 30  min Per uur Per jaar, 

uitgaande van 

40 lessen van 

30 min.

M
u
zi

e
ks

ch
o

o
l

Jongere € 12,50 à € 20 € 25 à € 40 € 500 à € 800

Volwassene € 20 à € 25 € 40 à € 50 € 800 à € 1.000

Nb: groepslessen aan een muziekschool kosten vaak ca. de helft van een 

individuele les.

p
a
rt

ic
u
lie

r

Jongere € 20 à € 25 € 40 à € 50 € 950 à €1.250 

Volwassene € 25 of meer € 50 of meer € 1.150 à € 

1.450 



Bij de gemeente:

- Susanne De Roy van Zuidewijn, wethouder

- het college van burgemeester en wethouders

- Didier Bryson, manager informatievoorziening, lid stuurgroep

- Paul Dubbe, hoofd afdeling Beleid

- René Arendse, beleidsadviseur cultuur, lid stuurgroep

- Bert Bakker, financiën

- Patrick Kaandorp, afd. beheer, team Vastgoed

Van de muziekschool:

- Dieuwertje Welschen, directeur muziekschool, lid stuurgroep

- Gerda Postma, muziekdocent

- Berteke Keijzer, muziekdocent

- Melanie Broers, muziekdocent

- Bas van Lier, muziekdocent

Bijlage 5. Overzicht van gesprekspartners

Stakeholders:

- Ineke Jacobsen Jensen, De Kapel

- Kees Wim van den Herik, Haarlems Klein Koor

- Emmy Schreuder, Haarlems Klein Koor

- Joan Patijn, o.a. vm. Lid Vrienden van de Dorpskerk

Ouders van muziekschoolleerlingen:

- Laura Oomens

- Per Morck

- Simon de Winter
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