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Intrekken Lesgeldverordening Stedelijke Muziekschool 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . de Lesgeldverordening Stedelijke Muziekschool met temgwerkende kracht per 1 juli 2013 in 

te trekken; 
I I . dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische Gemeenteblad, een dag na 

plaatsing in working te laten treden en temg te laten werken tot en met 1 juli 2013; 
III. dit besluit ter inzage te leggen bij het Gemeentelijk Informatie Centmm aan de Kreupelstraat. 



(Publieks-)samenvatting 

Per 1 juli 2013 verzelfstandigde de Stedelijke Muziekschool als gemeentelijke werkmaatschappij 
voor een fusie met de Kunstencentmm Groep. Dit vraagt vanaf de fiisiedatum om intrekking van de 
Lesgeldverordening die op de Muziekschool van toepassing is. De Lesgeldverordening stelt de 
kaders voor de tarieven, inning van lesgeld en in- en uitschrijvingen bij de Muziekschool. 

Inleiding 

Op 4 oktober 2012 besloten wij definitief tot verzelfstandiging van de Muziekschool voor een fiisie 
met de Kunstencentmm Groep. Op 21 maart j l . volgde ondertekening van het Sociaal Statuut in het 
Georganiseerd Overleg GO. Daarmee werd de overgang van het muziekschool-personeel naar de 
nieuwe ftisiestichting Centrum voor de Kunsten Groningen geregeld en kon het fusieproces worden 
afgerond. Per 1 juli 2013 is daadwerkelijk gefuseerd. 

Beoogd resultaat 

Het intrekken van de op de Muziekschool van toepassing zijnde verordeningen per 1 juli 2013. 

Kader 

Op de Muziekschool is nu van toepassing de Lesgeldverordening Stedelijke Muziekschool, 
vastgesteld per raadsbesluit van 23 april 2008, nr. 5a. 

Argumenten/afwegingen 

Bij verzelfstandiging en fusie van de Muziekschool is de gemeentelijke Lesgeldverordening niet 
langer van toepassing op de organisatie. Het is aan de fiisieorganisatie verder invulling te geven aan 
de zaken die hierin waren vastgelegd, zoals hoogte van de tarieven en de vorm van de lessen. 
Afspraken met het nieuwe Centrum voor de Kunsten Groningen over zaken als toegankelijkheid, 
bereik en cultuureducatie worden door ons jaarlijks vastgelegd in een Programma van Eisen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

N.v.t. 

Financiele consequenties 

N.v.t. 

Reallsering en evaluatie 

Het intrekken van de Lesgeldverordening moet gebeuren per 1 juli 2013, het moment waarop de 
Stedelijke Muziekschool verzelfstandigt en fiiseert met de Kunstencentmm Groep tot het nieuwe 
Centmm voor de Kunsten Groningen. Gezien het tijdsverloop wordt intrekking met temgwerkende 
kracht voorgesteld. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drSyM7C(^^Kartqi) Ruys 



ontwerp 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013; 

HEEFT BESLOTEN: 

Artikel I Intrekking Lesgeldverordening Stedelijke Muziekschool 

De Lesgeldverordening Stedelijke Muziekschool vastgesteld bij raadsbesluit van 23 april 2008 in te 
trekken per 1 juli 2013. 

Artikel II Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in working op de dag na die van de bekendmaking met terugwerkende kracht tot en 
met 1 juU 2013. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 

De griffier, De voorzitter. 

drs. A.G.M. (Toon) Dashorst. dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 


