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Geacht college,
Een van de ambities, verwoord in het strategisch plan 'De Nieuwe Muziekschool' (voorjaar 2014) is
het in eigendom verwerven van het muziekschoolgebouw aan de Bizetlaan.
Wij denken hiermee optimaal in te kunnen spelen op de grote beleidsveranderingen die gaande
zijn in onze sector, de kunsteducatie, o.a.:
- een meer terugtredende overheid, zeker waar dit het vrijetijdsonderwijs betreft.
- initiatieven tot samenwerking van instellingen en nieuwe samenwerkingsvormen.
Bovendien kunnen wij ons voorstellen dat dit voornemen ook past binnen uw eigen gemeentelijk
huisvestingsbeleid, het afstoten van panden.
De muziekschool kent natuurlijk de gemeentelijk ambitie voor verregaande samenwerking tussen
de instellingen voor kunst Ä cultuur, Gruitpoort, Amphion en Muziekschool.
De muziekschool ziet de ambitie het pand te kopen zeker niet ais een keuze voor 'splendid
isolation' van ons instituut.
Ons in ziens staat dit zo'n verregaande samenwerking, eventueel uitmondend in fusie in een
gezamenlijk kunstbedrijf, niet in de weg. Integendeel, het kan die samenwerking tussen
gelijkwaardige partners, elk met hun eigen sterke kanten, eerder evenwichtiger en sterker maken;
broedplaats, werkplaats en podium.
Wij zien het wel als een goede mogelijkheid om een deel van ons aanbod, de lessen, het
vrijetijdsonderwijs en de dienstverlening aan amateurverenigingen goed te blijven vormgeven.
Onze plannen
Renovatie, groot onderhoud, bouw

dansstudio's.

Het gebouw, hoewel niet centraal gelegen, ligt wel dicht bij V.O. scholen en beschikt over
uitstekende voorzieningen voor muziekonderwijs; op zich beter dan nu voorhanden zijn in
gebouwen in het centrum van de stad.
Maar het pand moet wel gerenoveerd worden en heeft dringend groot onderhoud nodig.
Daarnaast zouden wij de accommodatie graag uitbreiden met twee nieuw te bouwen dansstudio's.
Dit in verband met onze recente voornemens voor overname van Dansschool Bertha Huls en
Stichting jazzdans LéFamm. Ter oriëntatie en beeldvorming zijn enige voorlopige schetsen als
bijlagen toegevoegd.
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Wij denken dit alles als zelfstandige stichting en in eigen beheer goedkoper en mogelijk ook sneller
te kunnen realiseren dan met de gemeente als eigenaar.
Maar uiteraard niet zonder uw instemming en medewerking. Reeds enkele malen eerder hebben
wij hierover met u van gedachten gewisseld, zij het nog enigszins vrijblijvend en niet concreet
Hierbij doen wij nu ook het formele verzoek het schoolgebouw te verkopen aan de stichting tegen
een maatschappelijke prijs, bijvoorbeeld de huidige boekwaarde.
Wij verzoeken tevens (een deel van) het voor het muziekschoolgebouw gereserveerd
onderhoudsbudget (ë 800.000) dan ter beschikking te stellen aan de muziekschool.
De school beschikt daarnaast over enige eigen reserves die hiervoor kunnen worden ingezet.
Tenslotte verzoeken wij u mee te werken aan de, in verband met onze plannen, noodzakelijke
wijziging van het bestemmingsplan.
Graag gaan wij met u over dit alles in nader overleg.
Mogen wij spoedig van u een reactie ontvangen?
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