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Geacht college van B&W,
Middels deze brief wil ik namens Chr. Muziekvereniging Jubal uit Varsseveld uw aandacht vragen
voor het volgende.
De gemeente Oude IJsselstreek subsidieert op dit moment muziekopleidingen die kwalitatief
volledig vergelijkbaar zijn, toch op ongelijke wijze. Dat is sinds de laatste wijziging van de
subsidieregels per 1 januari 2012 alleen maar nijpender geworden. Het komt er op samengevat op
neer dat de muzieklessen bij de muziekschool voor 50% worden gesubsidieerd, terwijl de gemeente
voor volledig vergelijkbare lessen bij muziekvereniging Jubal slechts 30% van de kosten vergoedt.
Dit verschil van 20 procentpunt in subsidie wordt niet anderszins gecompenseerd.
Naar ons oordeel is er geen enkele rechtvaardiging voor dit marktingrijpen van de overheid. Het
verschillend subsidiëren van vergelijkbare en gelijkwaardige initiatieven in de gemeente lijkt ons
ook niet te rijmen met het gelijkheidsbeginsel. Wij vragen ons bovendien af of door de huidige
werkwijze het schaarse belastinggeld wel doelmatig wordt besteed.
In de bijlage bij deze brief hebben wij de achtergronden bij deze kwestie nader uiteengezet. Wij
verwijzen u graag naar deze bijlage.
Door middel van deze brief zouden we u dan ook willen verzoeken, gelet op de in de bijlage
genoemde argumenten, de laatste wijziging in de Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en
sport gemeente Oude IJsselstreek 2012 te heroverwegen en wel zo dat gelijke gevallen gelijk
worden behandeld. Uiteraard zijn we altijd bereid het voorgaande in een gesprek nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,

Erwin Heersink
voorzitter Jubal Varsseveld
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Bijlage: nadere toelichting
Sinds 1 januari 2012 zijn de nieuwe Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente
Oude IJsselstreek 2012 in werking getreden. Deze regels hebben de oude regels uit 2008 vervangen.
Deze nieuwe regels brengen enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Specifiek voor Jubal
geldt dat voortaan 30% van de personeelskosten worden vergoed (was: 40%). De subsidie per
jeugdlid en per muziekinstrument zijn ongewijzigd gebleven.
Hoewel deze bezuinigingen veel druk zetten op onze (krappe) verenigingsbegroting, kunnen wij op
zichzelf begrijpen dat de gemeente Oude IJsselstreek in deze lastige economische tijden moet
bezuinigen en dat om die reden subsidiebedragen naar beneden toe worden bijgesteld. Dat is dan
ook niet de reden dat wij deze brief schrijven.
Meest opvallend voor ons in de nieuwe uitvoeringsregels, en de reden om deze brief te schrijven, is
dat de subsidie aan de muziekschool ongewijzigd is. In artikel 3.4.2 staat namelijk dat “Subsidie
scholing aan muziekschool” voor 50% wordt vergoed en dit percentage gold ook in de regeling van
2008).
Het gegeven dat enerzijds de voor Jubal relevante subsidies naar beneden worden bijgesteld, terwijl
anderzijds de subsidie voor de muziekschool ongewijzigd blijft, heeft voor onze vereniging grote
gevolgen.
Jubal biedt haar leerlingen een muziekopleiding die ten minste net zo goed is als de opleidingen die
de muziekschool biedt. Wij maken, evenals de muziekschool, namelijk louter gebruik van
professionele docenten. De leerlingen leggen bij ons hun examen af bij een onafhankelijke externe
examinator van de muziekbond. De resultaten van deze examens bevestigen ons keer op keer dat
onze muziekopleiding van goed niveau is. Zo zit het slagingspercentage van onze leerlingen dicht
tegen de 100% aan. Diverse leerlingen van Jubal hebben bovendien al examen gedaan voor het Ddiploma1, het hoogst haalbare niveau voor amateurs. Vorig jaar hebben Esther van Braak en Willeke
van der Wardt zelfs openbaar examen gedaan op dit niveau, de opnames zijn terug te vinden op
Internet2. En 14 juni j.l. heeft opnieuw een openbaar examen plaatsgevonden waarbij maar liefst 5
leerlingen in het openbaar een solowerk ten gehore hebben gebracht. De jongste deelnemer van die
avond was Sarah Groeneveld van 11 jaar.
Naast de muzieklessen van professionele docenten biedt Jubal – gratis – lidmaatschap aan van
verschillende opleidingsorkesten die de vereniging rijk is (mini-C-orkest, C-orkest, B-orkest)3. Dit
gehele programma van muziekopleidingen wordt door Jubal verzorgd in het eigen dorp, dus in de
eigen omgeving van de kinderen.
De enige kosten die Jubal maakt aan de muziekopleiding zijn de vergoeding van de docenten, de
zaalhuur en de examengelden. Er wordt geen winst gemaakt. Ook zijn er geen overheadkosten,
aangezien de coördinatie van dit alles geheel door vrijwilligers wordt gedaan.

1

In ons A-orkest spelen op dit moment maar liefst 7 mensen met een D-diploma mee (op totaal zo'n 50 leden).
https://www.youtube.com/playlist?list=PLDF3C1DA2024D3EE2
3
Zie ook https://www.jubalvarsseveld.nl/vereniging-53/muziekopleiding.html.
2
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De muziekopleiding van Jubal doorstaat aldus de vergelijking met de opleiding van de
muziekschool uitstekend, zoals ook volgt uit het volgende schema:
Muziekschool
Muziekopleiding Jubal
Professioneel
Professioneel
Docenten
A t/m D
A t/m D
Diploma's
Vastgesteld onder auspiciën van
Criteria diploma's Vastgesteld onder auspiciën van
Kunstfactor
Kunstfactor
Intern
Extern bij de muziekbond
Examinering
Lidmaatschap van de
Leren samenspelen N.v.t.
opleidingsorkesten is onderdeel van de
in een orkest met
opleiding. De orkesten staan onder
leeftijdsgenoten
leiding van louter professionele
dirigenten
Overheadkosten Ons onbekend, maar waarschijnlijk 0 (volledig vrijwillig)
wel aanwezig4
30 minuten
20-25 minuten5
Duur lessen
Ondanks de vergelijkbare opzet en kwaliteit van de muziekopleidingen van Jubal en van de
muziekschool, subsidieert de gemeente beide instellingen verschillend. Waar de muziekschool 50%
van de leskosten vergoed krijgt, krijgt Jubal namelijk niet meer dan 30% van de personele kosten
(lees: docentenvergoeding) vergoed. Weliswaar krijgt Jubal daarnaast ook nog aanvullende
bedragen per jeugdlid en per instrument, maar die bijdrage kan logischerwijs nooit de (scheve)
verhouding tussen 50% subsidie en 30% subsidie recht trekken.
Daar komt bij dat wij het sterke vermoeden hebben dat de gemeente op grond van de “budget
subsidieovereenkomst” die kennelijk met de muziekschool is gesloten6 ook een bijdrage levert in de
huisvestingskosten van de muziekschool, in welk geval de verhouding tussen de subsidies aan beide
muziekopleidingen alleen maar schever wordt. De bedragen die de gemeente aan de muziekschool
betaalt zijn ons echter onbekend, aangezien deze niet op de website vermeld staan7.
Kort samengevat leidt dit tot het volgende schema:

4

Uit artikel 5.4 van de Uitvoeringsregels begrijpen wij dat er met de Muziekschool Oost Gelderland een budget
subsidieovereenkomst is gesloten. De details omtrent deze overeenkomst hebben wij niet kunnen vinden. Via de website
van de gemeente Doetinchem begrijpen wij echter dat de muziekschool van die gemeente alleen al ten minste 1miljoen
euro subsidie krijgt.
5
http://www.muziekschooloostgelderland.nl/main/cursusaanbod/harmonie-en-fanfare.html
6
Aldus artikel 5.4 van de Uitvoeringsregels.
7
Wellicht dat we dan ook, al was het maar om meer helderheid te krijgen over de vergelijking, op een later moment
middels een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur die bedragen alsnog opvragen. Wij hebben echter op dit
moment helemaal niet de intentie de onderhavige kwestie onnodig te juridiseren.
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Muziekschool
Muziekopleiding Jubal
Bedrag ons onbekend, mogelijk
Vast bedrag amateuristische
opgenomen in de kennelijk bestaande kunstbeoefening en -bevordering
budget subsidieovereenkomst
€ 500,- 50% van de vergoeding voor 
Subsidie in de personele kosten
Variabele subsidies
scholing
30%
 Mogelijk andere vergoedingen 
Subsidie per jeugdlid € 35,-zoals opgenomen in de

Subsidie per muziekinstrument
kennelijk bestaande budget
€ 20,-subsidieovereenkomst
Vaste subsidies

Wij hebben jarenlang zeer hard gewerkt om een kwalitatief goede muziekopleiding op te zetten.
Naar ons eigen bescheiden oordeel zijn we hier in geslaagd. Externe examinatoren en het
enthousiasme van jeugdleden die jarenlang les blijven volgen bevestigen ons hierin.
Door deze verschillende wijze van subsidiëren brengt de gemeente onze vereniging in een lastige
situatie. De gemeente heeft namelijk een situatie gecreëerd waarbij het voor leden van Jubal veelal
goedkoper is om muziekles te volgen bij een (beter gesubsidieerde) muziekschool, dan intern bij de
eigen vereniging. We merken ook dat sommige leden nu al zwichten voor de economische druk die
dankzij dit prijsverschil wordt gecreëerd.
Naar ons oordeel is er geen enkele rechtvaardiging voor dit marktingrijpen van de overheid. Het
verschillend subsidiëren van vergelijkbare en gelijkwaardige initiatieven in de gemeente lijkt ons
ook niet te rijmen met het gelijkheidsbeginsel. Wij vragen ons bovendien af of door de huidige
werkwijze het schaarse belastinggeld wel doelmatig wordt besteed.
Voor de goede orde: wij hebben niets tegen de muziekschool. Sterker nog, Jubal heeft al regelmatig
gebruik gemaakt van de diensten van de muziekschool (bijvoorbeeld voor lessen op een instrument
waar Jubal op dat moment geen geschikte docent voor voorhanden heeft). Er bestaan over die
diensten geen klachten. Wij willen er slechts op wijzen dat door de gemeente op dit moment gelijke
gevallen ongelijk worden behandeld.
Door middel van deze brief zouden we u dan ook willen verzoeken, gelet op de voorgaande
argumenten, de laatste wijziging in de Uitvoeringsregels subsidie welzijn, cultuur en sport gemeente
Oude IJsselstreek 2012 te heroverwegen. Uiteraard zijn we altijd bereid het voorgaande in een
gesprek nader toe te lichten.
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