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ONDERWERP
Instemmen met de aanpak van de voortgang muziekonderwijs in Stramproy na
faillissementsaanvraag Kreato.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De stichting Kreato, welke het muziekonderwijs verzorgde in ondermeer Stramproy, is met ingang
van 7 augustus 2012 in staat van faillissement verklaard. De voortgang van het muziekonderwijs in
Stramproy dient naar onze mening gewaarborgd te zijn. Dit hebben wij in onze beantwoording van
de vragen van de CDA Fractie van 28 augustus 2012 aan uw raad laten weten.
PROBLEEMSTELLING
Het is van belang dat de leerlingen die in Stramproy muziekles ontvingen van de stichting Kreato
ook in de nabije toekomst muzieklessen kunnen volgen. Deze lessen dienen op een deskundige
wijze, met de juiste structuur, kwaliteit en continuïteit gegeven te worden. De lesmethodiek van
Kreato kent een cursusjaar dat gelijk loopt met een kalenderjaar. De vraag naar het vervolgen van
het muziekonderwijs is het meest urgent voor het nog resterende deel van 2012.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
periode
Het hieronder omschreven scenario is van toepassing op het nog resterende deel van het
cursusjaar 2012. Een belangrijk principe bij het continueren van het muziekonderwijs in Stramproy
is dat consistentie, kwaliteit en talentbevordering geborgd zijn.
locatie
De muzieklessen welke verzorgd werden door de stichting Kreato werden in Stramproy gegeven. In
het optimale scenario wordt dit in de komende periode op die locatie voortgezet.
proces
Door de stichting Kreato werd in Stramproy muziekonderwijs gegeven aan verenigingsgebonden
leerlingen, die lid zijn van fanfare Willibordus, en aan niet-verenigingsgebonden leerlingen. Voor
alle leerlingen is het van belang dat het muziekonderwijs op een goed georganiseerde manier
wordt voortgezet. Het onderwijs dient op een vergelijkbare manier bereikbaar en toegankelijk te
zijn voor alle inwoners van de gemeente. Het aanbod dient in kwalitatief opzicht te voldoen aan de
normen van de branchevereniging voor kunsteducatie.
Het bestuur van de fanfare Willibordus hecht er waarde aan dat de muzieklessen zo mogelijk
worden gegeven door dezelfde docenten als voorheen. Dit is vooral van belang voor de leerlingen
die in een muziekexamentraject zitten en het geldt voor het resterende cursusjaar.
Als instelling die actief is op het gebied van kunsteducatie is de Stichting Regionaal Instituut
Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) opgenomen in de subsidieverordening professionele instellingen.
Dit instituut heeft een regionale kernfunctie waarbij zes gemeenten zijn aangesloten. Wij hebben
Rick, als onze preferente aanbieder van muziekonderwijs, dan ook verzocht op de kortst mogelijke
termijn in overleg te treden met de betrokkenen. Rick neemt hierin het voortouw en zal zo
mogelijk maatwerkoplossingen bieden.
Een aantal voormalige Kreato-docenten hebben onder de naam “Stichting Myouthic i.o.” een
overlevingsplan aangekondigd. Zij willen de lessen voortzetten en verzoeken te mogen beschikken
over de restant subsidiegelden van Kreato. Op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht is dit
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laatste niet mogelijk. De grondslag in de subsidieverordening ontbreekt en het beschikbare budget
is in de begroting gelabeld aan Kreato. Los daarvan zijn wij van mening dat Rick de eerst
aangewezen instelling is die het muziekonderwijs in onze gemeente verzorgt. De ontstane situatie
biedt in dat opzicht de kans om gelijke omstandigheden voor alle inwoners van Weert te creëren.
financiering
Voor wat betreft de muzieklessen door Kreato is de sinds 1998 bestaande situatie voor
muziekonderwijs in Stramproy gebaseerd op een individuele subsidierelatie met Kreato. Dit
betekent dat er een subsidieplafond geldt. Dit bedrag wordt jaarlijks als zodanig opgenomen in de
gemeentebegroting. Een analyse van de huidige situatie wordt bemoeilijkt omdat het
administratieve en financiële dossier van de stichting Kreato onder de curator berust. Volledige
duidelijkheid ontstaat pas bij afwikkeling van het faillissement. De voorlopige analyse levert het
volgende op:
a. gemeentelijke subsidie aan Kreato: in 2012 is een voorlopig subsidie verleend van
€ 38.598,- daarvan zijn drie kwartalen als voorschot verstrekt.
b. cursistenbijdrage: door de leerlingen wordt een cursistenbijdrage rechtstreeks aan Kreato
overgemaakt. Er zijn twee betalingsmogelijkheden: het jaarlijks bedrag ineens, of
opsplitsing in 8 termijnen. Het jaarbedrag bedraagt € 330,- Momenteel wordt door de
coördinatoren van de fanfare een overzicht opgesteld van deze betalingen. In het
rekenmodel wordt ervan uitgegaan dat de helft van de lesgelden op jaarbasis zijn
overgemaakt.
De stichting Rick heeft een berekening gemaakt van kosten die gemaakt dienen te worden in het
geval de lessen aan 60 leerlingen in Stramproy worden voortgezet. Dit levert voor de periode tot
31 december 2012 uitgaande van:

een gemiddelde lestijd van ½ uur (B-fase): 300 uur

de leslocatie Stramproy voor alle lessen
als onkosteninschatting bij maximaal risico:

docentkosten: € 9.000,
plaatselijke kosten (huur locatie): € 3.000,Rick is bereid de te maken extra kosten te betrekken in de reguliere exploitatie 2012. Bij het
opstellen van de jaarrekening zal duidelijk worden of dit leidt tot een nadelig saldo.
Resumerend betekent dit dat met als uitgangspunt dat:

de lessen in Stramproy kunnen worden voortgezet;

nog geen uitzicht is op de afhandeling van het faillissement.
als maximale extra kosten in het meest ongunstige scenario gelden:

gevolg faillissement cursistenbijdrage:
€ 2.475,
extra subsidie Rick:
€ 12.000,€ 14.475,kanttekening
Wij maken daarbij de kanttekening dat nog niet alle informatie op detailniveau bekend is. De
voorgestelde oplossingsrichting geeft ons evenwel voldoende financiële armslag om in nauw
overleg met de fanfare de meest optimale oplossing voor de leerlingen te zoeken. Het is daarbij
alleszins reëel te veronderstellen dat de kosten voor de gemeente per saldo lager zullen uitvallen.
Dit vanwege niet-uitgekeerde subsidie aan Kreato ad € 9.500,- en de vraag of een extra subsidie
aan Rick bij de afrekening van het subsidie 2012 nodig is. Wij zullen uw raad in de eerste helft van
2013 hierover informeren.
Voorgesteld wordt om deze (eventuele) kosten ten laste te brengen van de reserve Sociaal
Maatschappelijke Doeleinden. Een eventueel restantbedrag na de faillissementsafwikkeling kan
t.z.t. terugvloeien naar deze reserve.
COMMUNICATIE
In het proces om te komen tot een verantwoorde voortzetting van het muziekonderwijs in
Stramproy achten wij een juiste communicatie van groot belang. Uit bestuurlijk overleg met de
fanfare Willibordus blijkt ondermeer dat door de fanfare zowel de belangen van de
verenigingsgebonden als ook de niet-gebonden muziekleerlingen behartigd worden. De fanfare ziet
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als meest ideale situatie dat de lessen kunnen worden voortgezet door dezelfde docenten als
voorheen. Aan de stichting Rick is de vraag gesteld of er een constructie mogelijk is, waarbij
docenten van voorheen Kreato tijdelijk worden gedetacheerd in Stramproy. Door het bestuur van
Rick is aangegeven dat in het belang van de leerlingen in Stramproy, men bereid is om in deze
richting mee te denken. Daarbij is de kanttekening gemaakt dat de stichting Rick,
werkgeversverplichtingen als gevolg van het recente reorganisatieproces hierin moet betrekken.
EVALUATIE
Het voorstel heeft betrekking op de periode tot 31 december 2012.
Aan uw raad worden de definitieve afspraken voor 2013 en volgende jaren in een later stadium
voorgelegd.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Welzijn is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


De VVD stemt in met de voorgestelde richting maar heeft nog vragen over het
faillissement en een eventuele vordering van de curator. Het CDA is zeer
verheugd hoe het wordt opgepakt, gaat er vanuit dat de leerlingen nu al les
krijgen en hoopt op een structurele oplossing in januari.
VOORSTEL COLLEGE

1. Besluiten om in te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting voor de periode tot 31
december 2012.
2. Besluiten om in te stemmen met het inzetten van de benodigde extra middelen ad € 14.475,- en
deze ten laste te brengen van de reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 september 2012;

besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde oplossingsrichting voor de periode tot 31 december 2012.
2. In te stemmen met het inzetten van de benodigde extra middelen ad € 14.475,-, en deze ten
laste te brengen van de reserve Sociaal Maatschappelijke Doeleinden, onder de voorwaarde dat het
resultaat van de afhandeling van het faillissement, hierin betrokken wordt.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

