
Aan:  Raadsleden Gemeente Doetinchem 

Van:  Henk Lubberdink, directeur-bestuurder Muziekschool Oost-Gelderland 

Datum: 12 maart 2020 

Betreft: reactie op Raadsvoorstel bestemming budget frictiekosten   

  Muziekschool Oost-Gelderland t.b.v. beeldvormende raadsvergadering. 

 

 

Geachte leden van de raad, geachte voorzitter 

 

Vorige week verscheen er de volgende kop in de Gelderlander: 

Muziekleraren Doetinchem raken vaste uren kwijt,  

gemeente betaalt ze totaal 8,5 ton. 

 

Is Muziekschool Oost-Gelderland daar tevreden over? 

Ja, vanzelfsprekend zijn wij tevreden over de kern van dit artikel. Het is prettig om te 

lezen dat de wethouder vertelt dat de gemeente op deze manier haar 

maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Tevens wordt in dat zelfde artikel door 

de wethouder genoemd dat het proces zeer zorgvuldig is doorlopen met de 

docenten, de ondernemingsraad en de vakbonden.  

 

Het is een lang proces geweest, met de nodige ups en downs. We vertrouwden er op  

dat de gemeente niet zou weglopen voor haar verantwoordelijkheid, maar de hoogte 

van de mogelijke frictiekosten zorgde wel voor de nodige obstakels. 

 

Even een korte terugblik  

In november 2015 presenteerden wij ons in de raadzaal samen met schouwburg 

Amphion en De Gruitpoort door middel van een kort filmpje als Cultuurbedrijf.  

Wij staan nog steeds achter de uitgesproken teksten in dat filmpje. De realisering van 

het cultuurbedrijf komt steeds dichterbij.  In december heeft u nog een presentatie 

gekregen over de vorderingen van dit proces. 

Maar de eerlijkheid gebied ook te zeggen dat door de opgelegde bezuinigingen het 

proces behoorlijk veel vertraging heeft opgelopen.  

In november 2017 werd door U als gemeenteraad de businesscase voor het 

cultuurbedrijf bekrachtigd. Daarin werden de bedragen bekend gemaakt die er in de 

toekomst voor de verschillende disciplines nog beschikbaar zouden zijn. 

Muziekschool Oost-Gelderland wist vanaf dat moment dat een grondige reorganisatie 

noodzakelijk zou zijn. Er moest immers meer dan drie ton worden bezuinigd.  

Daarnaast kreeg elke organisatie de opdracht om gezond het cultuurbedrijf in te 

stappen. 

 

Diverse scenario’s 

Vanaf dat moment zijn er verschillende scenario’s besproken. De daarbij horende 

frictiekosten werden berekend en er werd een inschatting gemaakt of er voldoende 

draagvlak zou zijn bij elk scenario. Draagvlak binnen de organisatie, maar ook 

draagvlak bij de gemeente. De gemeente moet immers garant staan voor de 

ontstane frictiekosten.  

 



Veel energie en geld is er door de muziekschool gestoken in het ontwikkelen van een 

strategisch beleidsplan, de voorlichting en begeleiding van de docenten. Deze 

docenten moesten goed voorbereid zijn in het proces naar zelfstandig 

ondernemerschap. Diverse specialisten werden uitgenodigd om workshops te 

verzorgen op de muziekschool. 

Ondertussen werd er ook samen met de gemeente hard gewerkt aan de 

modernisering van het pand aan de Bizetlaan. Een flinke renovatie maakt dat het 

pand nu weer toekomstbestendig is. Een pand waar ook de ZZP-er graag wil blijven 

werken en waar de muziekliefhebber graag komt voor zijn lessen en samenspel.  

 

In 2019 zijn er grote stappen gezet.  

De renovatie, de modernisering van het pand aan de Bizetlaan is voor 95% afgerond. 

Het reorganisatieplan is in het najaar goedgekeurd door de ondernemingsraad. Het 

plan zorgt er voor dat het muziekonderwijs t/m 14 jaar op vertrouwde wijze door kan 

blijven gaan, evenals het Hafa-onderwijs, het samenspel en de talentenopleiding. 

Het overige onderwijs moest worden geprivatiseerd. Het akkoord over het sociaal 

plan heeft mede mogelijk gemaakt dat het onderwijs voor 15 jaar en ouder nu goed 

wordt gefaciliteerd. 

Direct na de zomer van 2019 heeft onder de docenten de stemming over het sociaal 

plan plaats gevonden. De positieve stemming over het sociaal plan resulteerde in 

een akkoord met de vakbonden. 

 

We zijn het proces ingegaan voor het behoud en de toegankelijkheid van het 

muziekonderwijs voor Doetinchem en de regio. Niet alleen kwalitatief goed 

muziekonderwijs voor de 56 basisscholen die we nu bedienen en alle jongeren t/m 

14 jaar, maar we zijn dit proces ook ingegaan zodat er mogelijkheden zouden blijven 

bestaan voor de muziek- en dansliefhebbers van 15 jaar en ouder. De faciliteiten zijn 

immers volop aanwezig. 

Het proces heeft veel energie en geld gekost, maar de uitkomst is, wat de 

muziekschool betreft, het dubbel en dwars waard, ook in het licht van het 

cultuurbedrijf.  

 

Na het akkoord over het sociaal plan hebben uiteindelijk alle betreffende docenten  

in januari 2020 de vaststellingsovereenkomst ondertekend.  

Dit betekent dat alle  langdurige uitkeringsverplichtingen zijn afgekocht. Was dit niet 

het geval geweest, dan zouden deze langdurige uitkeringsverplichtingen in de 

miljoenen hebben kunnen lopen. Wij zijn dan ook zeer tevreden en dankbaar over 

het feit dat alle betrokken docenten hebben willen ondertekenen. 

 

De Muziekschool moet nu overgaan tot de algehele afrekening met de docenten.  

Wij kunnen alleen aan onze werkgeversverplichting voldoen, wanneer de gemeente 

eveneens haar toezegging tot betaling nakomt.  

Bij diverse vergaderingen is telkens genoemd dat de gemeente niet wegloopt voor 

haar verantwoordelijkheid en dat de gemeente Doetinchem al sinds 2018 één miljoen 

heeft gereserveerd. Dit bedrag is van 2018 overgeheveld naar 2019.  

 



Nu ligt aan u als gemeenteraad het verzoek voor, om dit bedrag vervroegd over te 

hevelen naar 2020, zodat de muziekschool haar betalingsverplichtingen tijdig kan 

voldoen jegens de betreffende docenten. Dit kan alleen met het gereserveerde geld 

van de gemeente Doetinchem. 

 

Nu weten wij dat de gesprekken met de gemeenten Montferland en Oude 

IJsselstreek nog niet zijn afgerond. Deze gemeenten worden gevraagd een bepaald 

percentage voor hun rekening te nemen. Tevens wordt er in het raadsvoorstel 

genoemd dat Muziekschool Oost-Gelderland wordt geacht zelf een deel van de 

kosten voor haar rekening te nemen, gezien de stand van haar algemene reserve.  

Wij hebben ons standpunt hierover beschreven in een brief van 10 december 2019,  

gericht aan de colleges van B en W van Doetinchem, Montferland en Oude 

IJsselstreek. Hierin hebben wij aangeven dat wij deze reserves minimaal nodig 

hebben om in september a.s. enigszins gezond het cultuurbedrijf in te kunnen gaan.  

 

Wij hebben ook in het reorganisatieplan laten zien dat Muziekschool Oost-Gelderland  

pas na 2022 weer tot een positief exploitatieresultaat kan komen. De te verwachte 

tekorten zullen moeten worden gedekt uit deze reserves. Voor vervanging bij ziekte 

geldt dat ook in de toekomst de muziekschool nog steeds “eigen risicodrager “ is. 

Hiervoor zijn deze reserves ook bedoeld. Tenslotte dient een deel van de reserves 

om enigszins gezond het cultuurbedrijf in te kunnen gaan.  

 

Wij vertrouwen er op dat u als gemeenteraad vanavond uw goedkeuring zult geven 

aan het voorstel van burgermeester en wethouders over de bestemming van het 

budget t.b.v. de frictiekosten van Muziekschool Oost-Gelderland.  

 

Met vriendelijke groet 

 

Henk Lubberdink 

Directeur-bestuurder Muziekschool Oost-Gelderland. 

 

 

 

 

 


