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T.a.v. Commissie MO

Geachte leden van de raad,

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe “Uitvoeringsregels basissubsidie, welzijn, cultuur en sport 
2018” zijn door wethouder van de Wardt in 2017 gesprekken gevoerd met muziekverenigingen uit Oude 
IJsselstreek. 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 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 jongstleden hebben wij besloten om daartoe een convenant met MOG af te sluiten en een 
pilot te starten met Jubal.

In deze memo informeren wij u verder over de inhoud het collegebesluit.  

Convenant met Muziekschool Oost Gelderland
Het college heeft besloten om met ingang van het schooljaar 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.

Pilot Jubal 
Jubal ontvangt gedurende een pilotperiode van 4 jaren een subsidie van € 15.000,- voor het verzorgen van 
muzieklessen (HaFaBra) in Varsseveld, Heelweg en Sinderen. De vereniging geeft muzieklessen aan haar 
eigen leden en die van muziekvereniging Concordia uit Varsseveld. Met dit bedrag kan Jubal lokaal en 
betaalbaar muzieklessen verzorgen voor ruim zestig leerlingen onder de 18 jaar. 

In 2019 wordt het convenant verder inhoudelijk vormgegeven, waarna in het eerste kwartaal 2020 
ondertekend zal worden door de Muziekschool Oost Gelderland, Jubal en wethouder Janine Kock namens 
de gemeente. 




