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Omschrijving 

 

Gemeentelijke Muziekschool Jaap Prinsen 

 

Waarom doen we het 

 

Bij besluit van 15 december 1977 heeft de gemeenteraad de 

verordening tot regeling en instandhouding van de 

muziekschool vastgesteld.  

De muziekschool heeft tot doel de muzikale vorming van 

inwoners van de gemeente te bevorderen en te ontwikkelen. 

 

De gemeentelijke muziekschool Jaap Prinsen is een 

organisatieonderdeel van de gemeente Bloemendaal. De 

inkomsten en uitgaven van de muziekschool vormen een 

integraal onderdeel van de begroting van de gemeente.  

 

Stand van zaken 

 

Bij de behandeling van de Kadernota 2021 in de 

raadsvergadering van 2 juli 2020 is een amendement 

aangenomen. In dat amendement is vastgelegd dat de 

muziekschool in essentie moet worden behouden maar: 

1. Er een onderzoek moet worden gestart naar een financieel 

duurzame verzelfstandiging van de muziekschool, een en 

ander in goed overleg met de school en 

2. Een onderzoek naar de mogelijkheden om de tarieven te 

verhogen, zonder dat (de kinderen van ouders met) lage 

inkomens daardoor worden getroffen. 

 

Ontwikkelingen 

 

Er is in 2021 een onderzoek verricht door een extern 

deskundige. De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in 

een rapportage onder de titel “Haalbaarheidsonderzoek 
duurzame verzelfstandiging gemeentelijke muziekschool 

Bloemendaal” van 23 december 2021. 
Per brief van 1 februari 2022 is het onderzoeksrapport 

toegezonden aan de gemeenteraad. 

 

Planning 

Het rapport is naar de raad gestuurd. Zij bepaalt of en op welk 

moment dit rapport besproken wordt in de raad.  

 

Risico’s en beheersmaatregelen 

 Politiek-bestuurlijk 

 Financieel 

 Afhankelijkheid van derden 

 Planning 

 Organisatorisch 

 

 

Zolang de gemeentelijke muziekschool onderdeel blijft van de 

gemeente veranderen de risico’s en beheersmaatregelen, ten 

opzichte van de huidige, niet. 

 



 

 

 

 

Onomkeerbare besluiten 

 

 

 

Er zijn geen onomkeerbare besluiten genomen. 

 

Kansen 

 

Verwezen wordt naar het haalbaarheidsonderzoek. 

 

Bespreekpunt 

 

De gemeenteraad moet een standpunt bepalen over de 

eventuele verzelfstandiging van de gemeentelijke 

muziekschool. 

 

Bijlagen (corsanummers ) 
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