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ALDUS VASTGESTELD 30 MAART 2020 
 
 
Bestemming budget frictiekosten  
Muziekschool Oost-Gelderland 
 
 
Te besluiten om: 
1. Vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2019 het exploitatiebudget van  

€ 1 miljoen ten behoeve van de dekking van frictiekosten van de Muziekschool Oost-
Gelderland over te hevelen naar 2020. 

2. Het exploitatiebudget beschikbaar te stellen om in 2020 een voorschot op de frictiekosten 
van de Muziekschool Oost-Gelderland te kunnen betalen. 

 
Context 
Sinds 2015 spreekt de Muziekschool Oost-Gelderland over voorgenomen transitie om te kunnen 
aansluiten op het gemeentelijk beleid en hetgeen de markt vraagt qua muziekeducatie. 
In regionale bestuurlijke overleggen is er samen met de Muziekschool bij voortduring gezocht 
naar actualisering van het muziekonderwijs in samenhang met het hanteren van een integrale 
kostprijs voor de betrokken gemeenten. De zogenaamde B3-status van het personeel bleek 
telkens een knelpunt waardoor een opening, laat staan een oplossing, in de vele discussies 
moeilijk tot niet haalbaar werd. Het inrichten van een hernieuwde vorm van muziekonderwijs 
werd door de regiogemeenten telkens nadrukkelijk bij de Muziekschool belegd. 
Het gemeentelijk beleidskader voor het culture veld was voor Doetinchem daarbij uitgangspunt. 
 
Reorganisatieplan 
Vervolgens werd de noodzaak tot het vinden van een oplossing alsmaar urgenter in het kader 
van de vorming van een cultuurbedrijf. Als gemeente hebben wij de betrokken vakbonden 
opgezocht en is er uitvoerig en intensief stilgestaan bij de zgn. B3-status van het personeel van 
de Muziekschool Oost-Gelderland. Daarbij is externe expertise ingehuurd om te komen tot een 
reorganisatieplan dat gedragen werd en tevens door de Muziekschool werd uitgevoerd. Op basis 
van het reorganisatieplan is gewerkt aan een sociaal plan dat door de Muziekschool met haar 
OR uitvoerig en zorgvuldig is begeleid. 
 
Borging muziekonderwijs 
In diverse raadsbijeenkomsten is hierop een toelichting gegeven en er ligt een raadsbesluit op 
een businesscase ter onderbouwing van de vorming van een cultuurbedrijf (9 november 2017). 
Daarbij is voortdurend benoemd dat de transitie binnen de Muziekschool een tweede, parallel 
spoor betrof dat zijn eigen dynamiek kende. Ook eerder in uw vergadering van 6 juli 2017 was 
afgesproken de verplichtingen en verantwoordelijkheden aangaande de B3-status van het 
personeel van de Muziekschool separaat te behandelen van de mogelijke totstandkoming van 
een cultuurbedrijf. 
Het resultaat ligt nu voor met als uitgangspunten het behoud van het muziekonderwijs en 
tegelijk een zorgvuldige afbouw van de B3-status. De gemeentelijke subsidiëring van de 
muziekeducatie is daar tevens op gericht en borgt deze functie binnen het cultuurbedrijf. 
 
Sociaal plan 
Uiteindelijk hebben de gesprekken met het personeel en de Ondernemingsraad binnen de 
Muziekschool omtrent de vormgeving van de transitie geleid tot de vaststelling van een 
reorganisatieplan. Het sociaal plan sluit hier naadloos op aan en is tot stand gekomen na 
uitvoerig overleg tussen personeel en vakbonden. Het personeel heeft ingestemd en het sociaal 
plan is in het najaar van 2019 door de vakbonden ondertekend. In januari 2020 hebben de 
betrokken personeelsleden de definitieve vaststellingsovereenkomsten ondertekend.  
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Beoogd effect 
In de transitie van drie culturele instellingen naar een cultuurbedrijf zijn het afgelopen jaar 
grote stappen gezet. Elke instelling was daar zelf verantwoordelijk voor. Conform het besluit op 
de businesscase zijn de bijbehorende transitiekosten voor rekening van die instellingen. 
De frictiekosten als gevolg van de B3-status van het personeel bij de Muziekschool komen echter 
voor rekening van de gemeente als resultante van nader overleg. 
In de informatieve raadsvergadering van 12 december 2019 bent u door de kwartiermaker 
meegenomen in de werkzaamheden die zijn uitgevoerd na het besluit op de businesscase. 
Daarin zijn de personeelsvertegenwoordigingen meegenomen en is nadrukkelijk om advies 
gevraagd. 
 
Synergie binnen cultuurbedrijf 
Binnen de Muziekschool leek de B3-status lang een niet te nemen hindernis in de beoogde 
transitie naar een moderne en op de toekomst voorbereide organisatie. Door gebruik te maken 
van de ontstane synergie tussen de partners in het te vormen cultuurbedrijf is het nu tevens 
mogelijk die slag te maken. Een slag die de meeste gemeenten in den lande de afgelopen jaren 
al met succes hebben gemaakt. Daarmee zijn wij op het punt gekomen dat stelselmatig en 
gestructureerd werken aan toekomstbestendig muziekonderwijs binnen de gemeente 
Doetinchem is geborgd zonder dat de kwaliteit daarvan inboet. 
Want met de totstandkoming van het sociaal plan is een eventueel faillissement niet aan de 
orde, blijft het muziekonderwijs binnen de cultuureducatie tot en met 14 jaar behouden, is er 
geen sprake van een miljoenenclaim qua frictiekosten en ligt er met wederzijdse instemming 
een goed sociaal plan met een gedegen regeling voor de betrokken muziekdocenten. 
 
Vaststellingsovereenkomsten 
De ondertekening van de vaststellingsovereenkomsten is het feitelijke sluitstuk van dit 
jarenlange traject. Dat impliceert dat de gemeente Doetinchem haar verplichtingen conform 
de afhandeling van de zogenaamde B3-status moet nakomen, zoals vastgelegd in de 
opeenvolgende budgetovereenkomsten met de Muziekschool. In de gemeentebegroting 2019 is 
daartoe een exploitatiebudget van € 1 miljoen opgenomen. 
 
Jaarschijf 2019 
Nu de daadwerkelijke afrekening kan plaatsvinden, blijkt dat conform de gebruikelijke lijn pas 
medio juli over dit budget kan worden beschikt, na vaststelling van het bestemmingsvoorstel bij 
de jaarrekening 2019 om het budget over te hevelen naar 2020. Om te voorkomen dat de 
Muziekschool als werkgever hierdoor met een onherroepelijk financieel probleem wordt 
geconfronteerd, stellen wij voor om vooruitlopend op de vaststelling van de jaarrekening 2019 
het exploitatiebudget van € 1 miljoen ten behoeve van de dekking van frictiekosten van de 
Muziekschool Oost-Gelderland over te hevelen naar 2020, om de frictiekosten te kunnen 
betalen. 
 
Argumenten 
1.1. Verplichting jegens werkgever 
De Muziekschool Oost-Gelderland kent via haar cao CAR-UWO en de daaraan gekoppelde 
zogenaamde B3-status een eigen risicodragerschap. In de achtereenvolgende vierjaarlijkse 
budgetovereenkomsten met de Muziekschool sinds de fusie in 2007 is vastgelegd dat op grond 
van de B3-status de financiële verplichtingen die voortvloeien uit tussentijdse bezuinigingen 
voor rekening van de gemeente komen. Deze B3-status staat landelijk onder zware druk want 
het geeft gemeenten weinig mogelijkheden tot bijstelling van beleid.  
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1.2 Borging muziekonderwijs 
Met het oog op de komst van een cultuurbedrijf en de totaliteit aan bezuinigingen in de regio 
gedurende de afgelopen jaren heeft de Muziekschool een reorganisatieplan opgesteld. Daarin is 
de functie muziekonderwijs vastgelegd en vormt deze één van de pijlers in de businesscase voor 
het cultuurbedrijf zoals door uw raad bekrachtigd (9 november 2017). Deze businesscase vormt 
de basis voor het integrale vierjarige businessplan dat de directie van het cultuurbedrijf 
binnenkort gaat uitwerken. 
 
1.3 Sociaal plan geeft zekerheid 
Op basis van het reorganisatieplan is een sociaal plan opgesteld in samenwerking met 
vakbonden, OR en personeel. Dit proces vergde de nodige tijd maar diende uiterst zorgvuldig 
doorlopen te worden, gelet op de moeilijke materie, de rechtspositie van de betrokkenen en de 
governance waar het de Muziekschool betrof. Alle betrokken docenten hebben ingestemd met 
dit sociaal plan. In het najaar van 2019 hebben vakbonden en werkgever het sociaal plan 
ondertekend. De daaruit voortvloeiende financiële verplichtingen zijn berekend en in 
vaststellingsovereenkomsten aan de betrokken personeelsleden voorgelegd. Op basis van de 
berekeningen vraagt de Muziekschool Oost-Gelderland om een voorschot om tot uitbetaling van 
de afkoopsommen aan de personeelsleden te kunnen overgaan. 
 
Financiën 
In de gemeentebegroting 2018 hebt u een reservering opgenomen om de verplichtingen als 
gevolg van de afbouw van de B3-status voor onze rekening te kunnen nemen. Deze reservering 
hebt u meegenomen naar de begroting 2019. Om de gemeentelijke verplichting jegens de 
Muziekschool te kunnen nakomen, is een bedrag van € 1 miljoen opgenomen onder  
FCL 45300304 ten behoeve van het cultuurbedrijf. Met een bestemmingsvoorstel is bij de 
Jaarrekening 2018 dit budget overgeheveld naar de Begroting 2019. Gezien het tijdstip van de 
overeenstemming binnen de Muziekschool en het nog niet helder hebben van de precieze 
hoogte van de frictiekosten is directe uitbetaling in 2019 niet aan de orde geweest. 
 
Spoedige uitbetaling in 2020 
Begin 2020 is dat wel het geval. Conform de in Doetinchem gebruikelijke lijn kan echter pas 
medio juli 2020 over dit budget worden beschikt, na vaststelling van het bestemmingsvoorstel bij 
de jaarrekening 2019 om het budget over te hevelen naar 2020. Om te voorkomen dat de 
Muziekschool als werkgever met een onherroepelijk financieel probleem wordt geconfronteerd 
vanwege de in Doetinchem gebruikelijke methode om bij de jaarrekening pas budgetten over te 
hevelen naar het lopende jaar, stellen wij u dan ook voor om vooruitlopend op de vaststelling 
van de jaarrekening 2019 het exploitatiebudget van € 1 miljoen ten behoeve van de dekking van 
frictiekosten van de Muziekschool Oost-Gelderland over te hevelen naar 2020 om de 
frictiekosten te kunnen betalen. Op deze wijze kunnen de gemeentelijke verplichtingen worden 
nagekomen en is de Muziekschool een betrouwbare werkgever. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Definitieve bepaling hoogte tegemoetkoming in frictiekosten 
Als gemeente dienen wij ons te houden aan de verplichtingen die voortkomen uit de B3-status. 
De reservering van € 1 miljoen in de gemeentebegroting getuigt daarvan. Maar de definitieve 
bepaling van de hoogte in de gemeentelijke tegemoetkoming in de frictiekosten is onderwerp 
van gesprek met de Muziekschool en de betrokken regiogemeenten Oude IJsselstreek en 
Montferland. Op het moment zijn die gesprekken nog niet afgerond. Wij achten het redelijk en 
billijk dat ook beide regiogemeenten naar verhouding meebetalen. Wij gaan er bovendien van 
uit dat de Muziekschool Oost-Gelderland gezien de stand van haar algemene reserve een 
substantieel aandeel neemt in de financiële tegemoetkoming aan haar personeel. 
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Nadat binnen die gremia besluitvorming heeft plaatsgevonden, informeren wij u door middel 
van de bestuurlijke monitor 2020 over de definitieve hoogte van het gemeentelijk aandeel in de 
frictiekosten en hoe om te gaan met het eventuele restant in het budget van € 1 miljoen. 
 
1.2 B3-status niet volledig opgeheven 
Het reorganisatieplan van de Muziekschool leidt tot borging van het muziekonderwijs tot en 
met 14 jaar binnen het cultuurbedrijf conform de businesscase. Dat impliceert dat dit deel van 
het personeel werkzaam blijft met behoud van haar huidige rechten. Binnen het cultuurbedrijf is 
na herplaatsing een werkgarantie geboden voor deze groep docenten. De verwachting is dat de 
komende jaren door natuurlijk verloop de exploitatie van het cultuurbedrijf hierdoor niet onder 
druk komt. 
 
Vervolg 
Nadat de definitieve hoogte van het gemeentelijk aan deel in de frictiekosten bekend is, 
informeren wij u in de bestuurlijke monitor 2020. 
 
Bijlagen 
Geen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,      De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg    mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders bestemming budget frictiekosten 
Muziekschool Oost-Gelderland; 
 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1. Vooruitlopend op de vaststelling van de Jaarrekening 2019 het exploitatiebudget van  

€ 1 miljoen ten behoeve van de dekking van frictiekosten van de Muziekschool Oost-
Gelderland over te hevelen naar 2020. 

2. Het exploitatiebudget beschikbaar te stellen om in 2020 een voorschot op de frictiekosten 
van de Muziekschool Oost-Gelderland te kunnen betalen. 

 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 maart 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


