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Voorzitter/ Beste mensen.
Ik ben …en ik vertegenwoordig alle muziekverenigingen.
Om te beginnen wil ik U graag mee terug nemen naar 2017.
Dat was het laatste jaar dat drie muziek verenigingen, of eigenlijk vier want Excelsior
Bredevoort hoorde daar ook bij, inkomsten hadden uit het oude papier.
Dit was voor een gezamenlijk bedrag van net geen €20.000 die de gemeente niet meer uit
hoefde te geven
Wij hebben toen de verschillende fractie,s bezocht, en het werd ons al snel duidelijk dat een
vergoeding voor het wegvallen van de oud papier inkomsten geen kans van slagen had.
Wel had men begrip voor het argument dat dit verlies van inkomsten een geweldig gat in de
jaarlijkse begroting zou slaan en dat het heel moeilijk zou worden voor deze
muziekverenigingen om het financiële plaatje sluitend te krijgen.
We hebben toen bij de andere muziek verengingen geïnformeerd en het bleek dat bij hun de
financiële situatie vooral niet beter was.
Met deze informatie heeft het CDA toen het voortouw genomen, en op de raadsvergadering
van nov. 2017 het voorstel gedaan om €24000 uit te trekken en dit verdelen over de acht
muziek verenigingen.
Dit voorstel werd door andere partijen afgewezen met als reden dat men eerst wilde kijken
naar de landelijke richtlijnen. Een opmerking van een raadslid toen, misschien rolt er nog wel
veel meer uit!
De toenmalige wethouder kreeg opdracht om dit uit te zoeken en dan kon dit in de
voorjaarsnota van 2018 meegenomen worden, en dit zou dan ook van toepassing zijn voor
de subsidie van 2018.
Op het verkiezingsdebat in het voorjaar 2018 heb ik de volgen de vraag gesteld.
Moeten wij ons als muziekverenigingen zorgen maken nu er zo dadelijk door de verkiezingen
misschien andere raadsleden en andere wethouders komen.
Het antwoord van alle fractievoorzitters was eensluidend: nee jullie hoeven je geen zorgen
te maken.
Dan denk je toch, er wordt aan gewerkt.
Maar helaas in de voorjaarsnota van 2018 was niets betreffende de subsidie voor de
muziekverenigingen opgenomen. De wethouder had er niets mee gedaan.
Maar het is toch ook de taak van de raad om te controleren of bepaalde besluiten ook
worden uitgevoerd? Of zie ik dat verkeerd?
Op dat moment was ons duidelijk dat de subsidie voor 2018 niet meer zou veranderen.
Dan is de zomer van 2018 voorbij, en heb ik in september aan de nieuwe wethouder de heer
Wikkerink gevraagd hoe staat het erbij gebeurt er nog wat?

Antwoord, het heeft tijd nodig, ik doe mijn best, maar het duurt even.
Ook bij de najaarsnota is het niet klaar.
Dan hebben wij en dan bedoel ik een vertegenwoordiging van de Eendracht Psalm 150 en
Crescendo IJzerlo in de periode van nov tot eind maart viermaal een gesprek met de
wethouder en ambtenaar Marjon Letting
In het gesprek in december krijgen wij een concept van een raadsmededeling aangereikt met
de vraag wat wij er van vonden.
In deze raadsmededeling stonden als belangrijkste punten de landelijke richtlijnen maar ook
de subsidies van de buurgemeenten en dit waren naar wij ook konden aantonen halve
waarheden.
Als je wilt vergelijken dan moet je het hele plaatje laten zien, zo is het appels met peren
vergelijken.
Er is ons toen toegezegd om deze mededeling dan maar niet te verspreiden, maar tot onze
verbazing is dit wel gebeurd.
Verder hebben wij door cijfers kunnen aantonen dat het onderhoud en aanschaf van nieuwe
instrumenten sinds ongeveer 2000 ver achterblijft van wat zou moeten.
Dit wordt door de wethouder ook beaamt in het stuk dat jullie allemaal gekregen hebben.
Dan nu naar het voorstel zo het er nu ligt.
De opdracht van de raad in nov 2017 was kijk naar de landelijke richtlijnen.
Mijn inziens is er wel naar gekeken maar niets mee gedaan.
De enige verandering en dat is wel terecht dat bij de instrumenten subsidie nu gekeken
wordt naar het aantal bespeelde instrumenten, dus een grotere vereniging krijgt meer dan
een kleinere.
Wij hebben tijdens het gesprek heel duidelijk aangegeven dat het voor ons onbespreekbaar
was dat de kleinere verenigingen hier de dupe van zouden worden, en dus vanaf nu minder
zouden krijgen.
En dat is nu precies wat er wel in het nieuwe voorstel staat.
Wij hebben dit voorstel uitvoerig met alle muziekverenigingen besproken en het kan niet zo
zijn dat DEMB die op dit moment meer jeugd leden hebben dan volwassen leden €823.moeten inleveren.
Ook omdat het gebruikelijk is dat jeugd leden die nog muziekles hebben geen contributie
betalen
En dan Con Forsa dat een paar jaar geleden met veel lobbyen de basissubsidie van een
normale vereniging van €250 naar een kleine muziek vereniging €750 gekregen hebben en
nu weer €281 moeten inleveren.
Ook Excelsior Barlo moet inleveren al is het maar een klein bedrag.
Het voorstel van het CDA in 2017 was €24000 erbij dit staat in geen verhouding tot de
verhoging van nu ruim €6000
Ons voorstel een vast bedrag van €500 en €10 per instrument extra erbij, en dan gaan alle
muziek verengingen akkoord.

