
Amendement Kadernota / Muziekonderwijs: de juiste toon 

. 

Corsanummer:     

Van:  GroenLinks, ….. 

Aan:  De voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: Amendement op raadsvoorstel 2020001609 (Kadernota) 

De raad, in openbare vergadering bijeen op 2 juli 2020, 

 

 

Het College beoogt de  organisatie en dienstverlening van de gemeentelijke Muziekschool te onderzoeken met 

het oog op het realiseren van bezuinigingen– gedacht ordt aa  i i aal €  . , of axi aal € .  i  
2024, waarbij de maximum-bedragen in de MeerJarenRaming gebruikt worden.  

Constateringen en overwegingen: 

 

1. De muziekschool functioneert al jaren naar veler tevredenheid; 

2. Muziek is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen en draagt bij aan welzijn* 

3. Muziekonderwijs op de basisscholen wordt gewaardeerd ; 

4. De fi a ciële ge olge  a  opheffi g a  de school zij  oeilijk te o erzie  Take kaart . a ;  

5. Om opbrengsten te verhogen kan worden gedacht aan verhoging van het tarief voor verhuur aula en 

lokalen en/of verhoging van de inkomensafhankelijke (!) eigen bijdragen voor muzieklessen, hiervoor kan 

vanaf 2021 jaarlijks oplopend een bedrag worden geraamd (uitgaande van 600 cursisten die gemiddeld     

€ 30,- extra per jaar betalen, kan een extra opbrengst van € 8.  per jaar (vanaf 2022) worden geraamd; 

6. Een privatisering zonder medewerking van de Muziekschool-medewerkers zou meerdere jaren vergen en  

leidt vrijwel zeker tot verschraling van de het aanbod/de dienstverlening; 

 

Besluit: 

Beslispunt 3 – 5.3a Verzelfstandiging muziekschool € .  te ijzige  i   
. a - Verhoging inkomensafhankelijke lesgelden muziekschool vanaf 2021, oplopend tot € 40.000 per jaar in 

2024. 

 

 

* Muziek is goed voor de samenleving. Muziekonderwijs is daarbij een belangrijke investering in een gezonde samenleving: 

1. Muziek kan je vervoeren en een geluksgevoel geven en ook geestelijk welbevinden... 

2. Muziek bevordert sociale cohesie; schept een band; 

3. Muziek is ontsnapping aan de waan van alledag; 

4. Muziek voorkomt vervelende verveling en dus ongewenst gedrag; 

5. Muziek geeft energie en maakt mensen daardoor productiever (arbeidsvitaminen!); 

6. Samen musiceren is communicatie: je leert samenwerken op gevoelsniveau; 

7. Muziek maken kan zelfvertrouwen groter maken; 

8. Muziek maken stimuleert de creativiteit van mensen;  

9. Door muziek wordt bij kinderen de fijne motoriek gestimuleerd; evenals het onafhankelijk functioneren van de beide 

hersenhelften. N.B. Uit onderzoek blijkt betere ontwikkeling van beide hersenhelften. 

10. Er is een goede geest in de omgeving als u zich verbeeldt muziek te horen (oud-Amerikaans-Indiaanse wijsheid).  En…. Harmonie,  het raken van de juiste toon – soms een toontje lager -  en de juiste stemming is altijd belangrijk – ook in de 

gemeenteraad 😊  

______________ 

 

GroenLinks 

R.W. Kruijswijk       S. van Vliet     


