
Doetinchem, 5 maart 2015 

 

Vergadering beeldvormende raad , gemeente Doetinchem 

 

Inspraakreactie Muziekschool Doetinchem Oost-Gelderland 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij de  visie van Muziekschool Oost-Gelderland op de 4 scenario’s Kerntakendiscussie 

Thema Cultuur. 

 

Afgelopen voorjaar, mei 2014, schreven wij, mede  op verzoek van B&W,  het strategisch 

plan: ‘De Nieuwe Muziekschool’. In de  gepresenteerde scenario’s ziet wij veel 

aanknopingspunten met eigen denkbeelden en visie. 

 

Scenario’s. 
Scenario’s 1 en 4 spreken ons het minste aan. 

Scenario 1   ‘Gemeentelijke culturele voorzieningen’ is o.i. terecht verlaten. 

Scenario 4.  ‘Cultuur organiseert zichzelf’  leidt  o.i. tot te grote verschraling.  

  Alleen nog de krenten uit de pap zullen overblijven, enkele   

  succesinstrumenten en vakken, muziekonderwijs weer voor de elite.  

 

Scenario 3  ‘Gemeente samen met culturele organisaties’ biedt meer herkenning en  

  aanknopingspunten, maar toch onvoldoende. Een Cultuurhuis? In Doetinchem 

  zitten we nu eenmaal niet onder een dak. Aansprekende elementen als  

  samenwerking, gezamenlijk gebruik  van voorzieningen, komen meer tot hun 

  recht binnen het scenario 2 

 

Scenario 2.  Gemeente subsidieert culturele organisaties’ is voor ons het scenario met de 

  meeste herkenningspunten.  

- Meer markt, meer eigen verantwoordelijkheid bij instellingen en gebruikers. 

- Maar wel een gemeente, die een basale culturele infrastructuur in stand houdt, hoe 

krap bemeten soms ook en toegankelijkheid van voorzieningen waar mogelijk 

probeert te borgen 

 

 Veel van de geschetste keuzemogelijkheden spreken ons aan:  

- De intensievere samenwerking tussen instellingen. Wij bepleiten hierbij een sterke 

regionale invulling.  Denk naast de Doetinchemse instellingen ook aan de DRU, 

Stichting Welcom in Montferland, Stichting Kick in Oude IJsselstreek. 

In ons strategisch plan presenteren wij een mogelijk model hiervoor, waarbij het 

 IGLO model van Berenschot uitgangspunt is. 

(Muziekschool Oost-Gelderland heeft trouwens een verleden van samenwerking. In 

2008  immers ontstaan door fusie van Muziekschool Bergh, Muziekschool 

Gendringen en Muziekschool Doetinchem). 



 

- Samenwerking tussen muziekschool en dansonderwijs. Het spreekt ons zeer aan. 

 

- De verkoop van panden. De Muziekschool heeft voorgesteld het pand aan de 

Bizetlaan te kopen voor een maatschappelijk verantwoorde prijs. 

En het dan met een deel van het door de gemeente hiervoor gereserveerd 

onderhoudsbudget zelf te renoveren en verbouwen. 

Wij herhalen hier dit voorstel. 

 

- Muziekschool als werkplaats, Gruitpoort als broedplaats; Amphion als podium,  

Wij kunnen zo’n ambitie delen. Dat verdient nader onderzoek en uitwerking. 

 

- Muziek in het basisonderwijs.  

Bureau Cultuur &School Doetinchem. 

Muziekschool Oost-Gelderland heeft twee jaar gelden uit eigen budget een doorstart 

van Bureau Cultuur en School mogelijk gemaakt, toen provinciale subsidie stopte en 

gemeenten de financiering niet overnamen. Daarbij heeft de school m.i.v afgelopen 

jaar samenwerking gezocht met de Gruitpoort. Met succes. 

Wij zijn voorstander van versterking van dit format.  

Wij zijn geen voorstander van verzelfstandiging van het bureau in een aparte 

rechtspersoon:  

De combinatie van binnenschoolse kunsteducatie met  het vrijetijdsonderwijs is voor 

ons cruciaal; doorlopende leerlijnen. Dat moet zo blijven. 

Bovendien: een aparte rechtspersoon? Weer extra administratie, meer management, 

meer overhead, dat moeten we niet willen. 

 

 

Samenvatting 

Wij zouden kiezen voor een mix van markt en overheid 

- De rol van de overheid beperkt tot facilitering van basale infrastructuur en 

borging van toegankelijkheid voor kwetsbare groepen of bepaalde 

leeftijdsgroepen.  

- Wij opteren daarbij voor het IGLO model;  

Veel naar de markt, maar niet alles. Intensieve samenwerking, regionaal.  

Muziek en dans.  De rollen van werkplaats,  broedplaats en podium.  

De aankoop van de Bizetlaan voor een maatschappelijk verantwoorde prijs. 

 

Graag gaan wij  hierover  nader met u in gesprek. 

 

Muziekschool Oost-Gelderland 

Tijs Huisman 

voorzitter raad van bestuur   

 

5 maart 2015 


