MOTIE 5b van de fracties van de CU, GemeenteBelangen en Progressieve Partij over
subsidiering muziekverenigingen.

De gemeenteraad van Aalten, bijeen in vergadering op 7 november 2017;
behandelend het voorstel tot vaststelling van de Programmabegroting 2018, de Meerjarenraming
2019-2021 en het Investeringsschema voor het jaar 2018;
constaterende,
-

dat de harmonie- en fanfarekorpsen in onze gemeente grote uitgaven hebben o.a. voor de
aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten;

-

dat de mogelijkheden tot zelf inkomsten te genereren voor deze korpsen beperkt zijn omdat
men steeds bij dezelfde doelgroep terecht komt;

-

dat dit op den duur tot een financieel onhoudbare toestand zou kunnen gaan leiden;

overwegende,
-

dat het college de beleidsregel (Amateur) Kunst- en Cultuurbeleving 2015-2018 heeft
vastgesteld;

-

dat de subsidie aan harmonie- en fanfarekorpsen nader onderzocht dient te worden;

-

dat het Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie bij brief van juni 2017 aanbevelingen
heeft gedaan ten aanzien van richtbedragen voor de subsidieverlening aan
muziekverenigingen;

-

dat het college in het rondetafelgesprek Bestuur en Financiën van 24 oktober jl. heeft
aangegeven te kijken naar deze richtlijn in relatie tot de huidige Aaltense beleidslijn;

-

dat volgend jaar het nieuwe subsidiebeleid en de beleidsregels voor de jaren 2019-2022
moeten worden vastgesteld;

-

dat ook andere aspecten van het muziekonderwijs en de muziekscholen op dat moment
meegenomen kunnen worden;

draagt het college op,
-

om voor de zomer van 2018 met een voorstel te komen t.a.v. het subsidiebeleid 2019-2022
gemeente breed;

-

om met één of meerdere voorstellen te komen t.a.v. de subsidiering aan harmonie- en
fanfarekorpsen en de raad hierover te laten besluiten;

-

op dat moment tevens aan te geven of de voorstellen t.a.v. de subsidiering aan de harmonieen fanfarekorpsen nog in 2018 kunnen worden doorgevoerd;

En gaat over tot de orde van de dag.
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Amendement is met algemene stemmen (20) aangenomen.

