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Voor behoud van de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek zijn 

in dit convenant de inhoudelijke en financiële afspraken vastgelegd in de samenwerking tussen 

Muziekschool Oost-Gelderland, muziekvereniging Jubal Varsseveld en gemeente Oude IJsselstreek.   
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MUZIEKONDERWIJS IN OUDE IJSSELSTREEK 
 

Inleiding 

Op verzoek van muziekverenigingen in Oude IJsselstreek is de gemeente in 2017 met hen in gesprek 

gegaan. Deze gesprekken waren bedoeld om de mogelijkheden voor de verenigingen te verkennen en om 

verdere stappen te zetten in de samenwerking onderling en met de gemeente. Daarbij hebben de meeste 

verenigingen de wens geuit voor continuïteit in de verzorging van het muziekonderwijs door Muziekschool 

Oost-Gelderland. Verder heeft muziekvereniging Jubal verzocht om subsidie voor het zelf verzorgen van de 

muzieklessen met ZZP-ers.  

Op 12 november 2019 heeft het college van B&W besloten om met ingang van het schooljaar/cursusjaar 

2020/2021 een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een vierjarig convenant af te sluiten met 

Muziekschool Oost-Gelderland. In het convenant worden de inhoudelijke en financiële afspraken opgenomen 

over de continuïteit en kwaliteit van het muziekonderwijs gemeente breed. Onderdeel van deze 

samenwerking is een pilot met muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. 
 

Pilot Jubal 

Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld ontvangt gedurende een pilotperiode van 4 jaren een subsidie van  

€ 15.000,- per cursusjaar voor het verzorgen van muzieklessen (HaFaBra) in Varsseveld en omstreken . Met 

dit bedrag kan Jubal lokaal en betaalbaar muzieklessen verzorgen, met lagere tarieven, voor (op het moment 

van ondertekenen) ongeveer zestig leerlingen onder de 18 jaar. De pilotperiode loopt gelijk op met de periode 

die geldt voor dit samenwerkings-convenant. De vereniging verzorgt muzieklessen voor haar eigen leden 

(waaronder begrepen leden van de voormalige muziekvereniging Concordia uit Varsseveld die lid zijn 

geworden van Jubal).   
 

Inhoud en prestatieafspraken 
 

1. Doelstelling muziekonderwijs 

Actieve en passieve muzikale vorming voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek, met name 

onder jeugd en jongeren.  
 

2. Algemeen 

a. De muziekschool Oost-Gelderland verzorgt en geeft muziekonderwijs en de muzikale vorming aan 

amateurs, een en ander in de breedste zin van het woord en al dan niet in samenhang met andere 

kunstzinnige disciplines. Verder bevordert zij de actieve en passieve muziekbeoefening in de 

gemeente Oude IJsselstreek onder alle lagen van de bevolking, zoals vastgelegd in de statuten van 

de muziekschool en uitgewerkt in het beleidsplan van Muziekschool Oost-Gelderland.  

b. Muziekvereniging Jubal verzorgt muzieklessen voor haar eigen leden.   

c. Het subsidieproces waarmee uitvoering wordt gegeven aan dit convenant valt onder de werking van 

de Algemene Subsidieregeling 2008 van de gemeente Oude IJsselstreek. 

d. Partijen onderkennen het belang om afspraken bij te kunnen stellen op basis van de opgedane 

ervaringen, na en tijdens de looptijd van dit convenant.   
 

3. Looptijd van het convenant 

a. De afspraken in dit convenant hebben een looptijd van 4 (cursus)jaren, de ingangsdatum is  

01-08-2020. Dit convenant loopt daarom af op 01-08-2024.  

b. Aan het einde van de looptijd neemt de gemeente het initiatief voor een evaluatie, waarbij 

muziekverenigingen in Oude IJsselstreek en Muziekschool Oost-Gelderland betrokken worden. De 

evaluatie heeft als doel om de toekomst van het muziekonderwijs in Oude IJsselstreek, op basis van 

de ervaringen in deze convenantperiode, te kunnen door-ontwikkelen of bijstellen. De evaluatie wordt 

uiterlijk een half jaar voorafgaand aan de einddatum van dit convenant afgerond en voorgelegd aan 

het college van B&W.  
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c. De lopende ontwikkeling in Doetinchem richting Cultuurbedrijf en de onduidelijkheid over het 

voortbestaan van de entiteit Muziekschool Oost Gelderland kan aanleiding geven om dit convenant te 

herzien. 
 

4. BUDGETSUBSIDIE 

a. Het budget bedraagt in het eerste cursusjaar van 1 augustus 2020 t/m 31 juli 2021 structureel per 

cursusjaar: 

o Voor de Muziekschool Oost-Gelerland  € 211.915,- 

o Voor de muziekvereniging Jubal Varsseveld  €   15.000,-  

b. Het structurele budget wordt na het eerste cursusjaar jaarlijks op basis van het laatst vastgestelde 

jaarindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI) geïndexeerd, onder voorbehoud van een 

goedgekeurde gemeentelijke begroting. 

c. Via jaarlijkse beschikkingen stelt de gemeente Muziekschool Oost-Gelderland op de hoogte van de 

subsidieverlening voor het volgend kalenderjaar en wordt de subsidie in zijn geheel vooruitlopend op 

de definitieve vaststelling betaalbaar gesteld.  

d. Via jaarlijkse beschikkingen stelt de gemeente muziekvereniging Jubal op de hoogte van de 

subsidieverlening voor het volgend cursusjaar en wordt de subsidie in zijn geheel vooruitlopend op de 

definitieve vaststelling betaalbaar gesteld.  
 

5. Huisvesting 

Muziekschool Oost-Gelderland is in Oude IJsselstreek primair gehuisvest op het DRU Industriepark in 

de DRU Cultuurfabriek en daarnaast verzorgen muziekschool Oost-Gelderland en Jubal Varsseveld 

hun muzieklessen lokaal, zoals bij verenigingen en op scholen in de gemeente. 
 

6. Prestaties per cursusjaar 
 

Doel Activiteit leerlingen MOG* Jubal 
     

AMV Muzikale vorming basisonderwijs 700 700  

HAFA Muzieklessen verzorgen HaFaBra 160 110 50 

HAFA  Afnemen theorie / praktijk examens 48 40 8 

Zelfst. musiceren Instr. en vocaal onderwijs tot 18 jaar 150 150  

Zelfst. musiceren  Afnemen theorie / praktijk examens 5 5  

Samenspel/niet HAFA Opleiden tot samenspel klassiek en pop 20 20  

Talentopleiding Voorbereidende vakopleiding talenten  2 2  

Productontwikkeling Cursussen, musical, workshop, verhuur 40 40  

Advies  Advies en ondersteuning iom KiCK OIJ  X  

Samenwerking Afstemming over kwaliteit, continuïteit en 

uitruil ZZP / instrumenten etc.  

 
X X 

Jubal verzorgt tevens AMV voor basisscholen De Meeander, locaties Varsseveld en Heelweg . Dat valt 

buiten dit convenant.  

*MOG = Muziekschool Oost-Gelderland 
 

 

7. Communicatie en verantwoording 

a. Muziekschool Oost-Gelderland, Jubal en gemeente hebben minimaal twee keer per jaar overleg 

waarin lopende zaken en contacten worden besproken en afgestemd. In beginsel vindt dit overleg in 

de avonduren plaats of in overleg aan het eind van de werkdag. De gemeente initieert dit overleg en 

aanwezig zijn de directie/bestuurder en/of beleidsmedewerker van de betrokken partners. 

Onderwerpen van dat gesprek zijn in ieder geval de behaalde resultaten in het kader van de 

bovenstaande prestatieafspraken, de onderlinge samenwerking en de afstemming met de gemeente. 

b. Muziekschool Oost-Gelderland en Jubal dienen de aanvraag om een jaarlijkse subsidie, conform de 

Algemene Subsidieregeling 2008,  bij de gemeente in voor 1 mei van het jaar voorafgaande aan het 
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volgende jaar, waarvoor zij de subsidie vragen. De aanvraag gaat vergezeld van een begroting en 

een kwantificeerbare resultaatbeschrijving  voor het komende jaar.  

 

c. Muziekschool Oost-Gelderland dient jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van het kalenderjaar doch 

uiterlijk vóór 1 april een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in over het voorafgaande 

kalenderjaar en doet hierbij de gemeente de jaarstukken over het voorafgaande kalenderjaar 

toekomen, tenminste inhoudende: 

Het jaarverslag en/of jaarrekening over het voorafgaande kalenderjaar inhoudende een inhoudelijk 

verslag van de behaalde resultaten en een verantwoording over de afgesproken en gerealiseerde 

prestatie-eenheden. Vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van het 

jaarverslag en de jaarrekening.  

d. Muziekvereniging Jubal dient jaarlijks zo spoedig mogelijk na afloop van het cursusjaar doch uiterlijk 

vóór 1 april een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in over het voorafgaande cursusjaar en doet 

hierbij de gemeente de jaarstukken over het voorafgaande cursusjaar toekomen, tenminste 

inhoudende: 

Het jaarverslag en/of jaarrekening over het voorafgaande cursusjaar inhoudende een inhoudelijk 

verslag van de behaalde resultaten en een verantwoording over de afgesproken en gerealiseerde 

prestatie-eenheden. Vaststelling van de subsidie vindt plaats binnen 3 maanden na ontvangst van het 

jaarverslag en de jaarrekening.  

e. Voor Muziekschool Oost-Gelderland geldt bovendien dat het financiële jaarverslag in de vorm van 

een jaarrekening en balans is voorzien van een goedkeurende schriftelijke verklaring van een 

registeraccountant over de getrouwheid van de betreffende bescheiden. 

f. De gemeente toetst en beoordeelt de te leveren prestaties en kwaliteitseisen aan de hand van het 

jaarverslag en/of de jaarrekening. Als er sprake is van substantiële afwijkingen ten opzichte van de 

gemaakte afspraken in het convenant kan dit aanleiding zijn tot bijstelling van de afspraken en de 

hoogte van de subsidie voor het volgend jaar.  

g. Subsidievaststelling en afrekening vindt jaarlijks plaats (bij Muziekschool Oost-Gelderland op basis 

van kalenderjaren en bij Jubal op basis van cursusjaren). Als er sprake is van substantiële afwijkingen 

ten opzichte van de gemaakte afspraken en te leveren prestaties in de budgetovereenkomst kan dit 

aanleiding zijn tot terugvordering van subsidie.  
 

8. Calamiteiten  

a. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat één van de partijen 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid een ongewijzigde instandhouding van dit convenant 

overeenkomst niet mag verwachten, zullen partijen onderling overleg plegen om tot overeenstemming 

te komen over een wijziging van het convenant met het oog op die omstandigheden. 

b. Indien de gemeente de subsidie tussentijds wijzigt of de afspraken wenst te herzien, dan dient dit 

dusdanig vroegtijdig te worden aangekondigd dat de partijen in de gelegenheid zijn de bedrijfsvoering 

en de prestatiedoelstellingen op de nieuwe financiële situatie aan te passen. Op voorhand wordt er 

van uitgegaan, dat een periode van minimaal anderhalf jaar hiervoor in acht dient te worden 

genomen. 
 

9. Geschillen 

Over geschillen (ook de geschillen welke slechts door één van de partijen als zodanig worden 

beschouwd) welke tussen partijen mochten ontstaan over de uitleg en de tenuitvoerlegging van dit 

convenant, dient de verantwoordelijk portefeuillehouder met het bestuur van Muziekschool Oost-

Gelderland en Jubal te overleggen, teneinde tot een oplossing te komen. 
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10. Ondertekening    Datum: 31 maart 2020 
 

 

 

Muziekschool Oost-Gelderland,  

directeur-bestuurder de heer H. Lubberdink: 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Muziekvereniging Jubal,  

voorzitter de heer M. Jansen: 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………................................................. 

 

 

Gemeente Oude IJsselstreek,  

wethouder mevrouw J. Kock: 
 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………................................................. 


