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Beantwoording schriftelijke vragen CU over stand van zaken betreffende
ondersteuning muziekverenigingen

Aanleiding:
Op 26 maart 2019 heeft de fractie van de Christen Unie een aantal vragen gesteld over de stand van
zaken betreffende de ondersteuning van muziekverenigingen. De beantwoording is cursief
weergegeven.
Inhoud Mededeling:
Hieronder treft u puntsgewijs een reactie op de vragen.
1. Hoe is de stand van zaken op dit moment rond de gesprekken met de verenigingen over:
- De financiële afwikkeling ?
- De continuïteit wat de verenigingen betreft.
In de periode december 2018 tot en met eind maart 2019 zijn er een viertal gesprekken
geweest met een afvaardiging van de Aaltense muziekverenigingen.
Tijdens het laatste gesprek op 25 maart 2019 is afgesproken dat een college- en
raadsvoorstel wordt voorbereid met daarin een voorstel om te komen tot een ander wijze van
berekenen van het subsidiebedrag voor het onderhoud en vervanging van
muziekinstrumenten. In het voorstel dat, uiterlijk in de raad van juli, aan u zal worden
voorgelegd ontvangt u een uitgebreide toelichting op de nieuwe berekeningssystematiek.
De subsidie voor 2019 is inmiddels uitbetaald op basis van de huidige afspraken zoals
vastgelegd in de subsidiebeleidsregels Welzijn 2015-2019.
2. Hebben de verenigingen al compensatie ontvangen. Het is nu al eind maar 2019 en er lijkt
nog steeds geen duidelijkheid te zijn.
Nee, wij verwijzen u naar de toelichting bij vraag 1.
3. Op welke termijn kan de raad een goed en gedegen voorstel verwachten inzake de
subsidieverordening met in het bijzonder een oplossing voor de muziekverenigingen in onze
gemeente.
Een voorstel voor de subsidiering van de muziekverenigingen kunt u uiterlijk verwachten in de
maand juli van 2019. Het besluit wordt vervolgens overeenkomstig meegenomen in de
subsidiebeleidsregels 2020-2023.
4. Voldoet het instrumentenfonds dat destijds is ingesteld aan de verwachtingen van de
verenigingen en wordt hier voldoende gebruik van gemaakt.
De gemeenteraad heeft op 16 april 2013 besloten om jaarlijks een bedrag van € 20.000,-beschikbaar te stellen aan de muziekverenigingen voor de aanschaf en het onderhoud van
muziekinstrumenten. De muziekverenigingen hebben destijds in gezamenlijk overleg besloten
om dit bedrag naar evenredigheid te verdelen over de verenigingen. De subsidie wordt aan
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alle verenigingen automatisch toegekend via de jaarlijkse organisatiesubsidie. Dus in die zin
kan worden gesteld dat er voldoende gebruik van wordt gemaakt
Het besluit betekent echter wel dat de muziekverenigingen allemaal, met uitzondering van
accordeonvereniging Conforza, een gelijk bedrag ontvangen ongeacht het ledental van de
verenigingen. Een kleine vereniging ontvangt dus evenveel subsidie voor de vervanging en
het onderhoud van instrumenten als een grote vereniging.
Geconcludeerd is dat deze evenredige verdeling geen logische keuze is geweest, immers een
hoger ledental betekent meer instrumenten dus meer kosten. Elk lid is ook een spelend lid.
Op dit moment wordt dan ook een voorstel voorbereid om te komen tot een andere
subsidiesystematiek voor specifiek het onderdeel onderhoud en vervanging van de
instrumenten wat meer aansluit bij de grootte van de verenigingen, gebaseerd op het aantal
spelende leden met een onderscheid in volwassen- en jeugdleden.
In het raadsvoorstel zal deze systematiek nader worden toegelicht.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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16-2019 Schriftelijke vragen fractie CU over st.v.z. ondersteuning muziekverenigingen.

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Aalten
Aalten, 26 maart 2019
Betreft: vragen fractie ChristenUnie over de stand van zaken betreffende
ondersteuning van de muziekverenigingen
Geacht college,
Naar aanleiding van de niet-openbare raadsmededeling 02-2019 heeft de
fractie van de ChristenUnie de volgende vragen aan uw College:
In 2018 is zijn de oud-papier gelden bij de verschillende verenigen weg
gevallen. Er is toen afgesproken dat er spoedig een oplossing zou komen
voor de verenigingen die hierdoor financieel in moeilijkheden zouden
komen.
1e. Hoe is de stand van zaken op dit moment rond de gesprekken met de
verenigingen over:
1. De financiële afwikkeling?
2. De continuïteit wat de verenigingen betreft?
2e.Hebben de verenigingen al compensatie ontvangen? Het is nu al eind
maart 2019 en er lijkt nog steeds geen duidelijkheid te zijn.
3e . Op welke termijn kan de raad een goed en gedegen voorstel verwachten
inzake de subsidie verordening, met in het bijzonder een oplossing voor de
muziekverenigingen in onze gemeente?
4e .Voldoet het instrumentenfonds dat destijds is ingesteld aan de
verwachtingen van de verenigingen en wordt hier voldoende gebruik van
gemaakt?
Graag zien wij onze vragen beantwoord middels een raadsmededeling
Met vriendelijke groeten,
Johan Pennings, fractievoorzitter ChristenUnie
Hanny Noorman, fractiesecretaresse

