
 

   

  

*Z003E9B1107* 
  

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 januari 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 15 januari 2018 

Nummer :  62 

Onderwerp :  Lesgeldverordening Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC)  

Bijlage(n) :  1.  Verordening 

2.  Concept-raadsbesluit 

Steller advies :  G. van Weerden 

   

   

   

Samenvatting :  Door de overeenkomst met het Jeugdcultuurfonds is de 

noodzaak van deze verordening komen te vervallen  

   

Voorgestelde beslissing :  De lesgeldverordening Centrum voor Kunst en Cultuur 

(CKC) per 1 januari 2018 intrekken. 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  

 
 



 2  

De gemeente Haren heeft  s inds 2005 een  lesgeldverordening Centrum Kunst en Cul tuur  

(CKC).  De bedoeling van deze verordening was om aan personen met een inkomen tot  

120% van het min imum reduct ie te geven op de lesgelden van het  CKC.  

 

De verordening is nooi t  een groot  succes geweest .  In de acht er l iggende jaren is  het aan-

ta l  aanvragen op jaarbas is nooit  meer  geweest dan dr ie.  

Daarnaast is  het  geen eenvoudige verordening;  het is  n iet  in   een oogops lag duidel i jk  of  

men voor  vergoeding in aanmerk ing komt. De berekening gaat trapsgewi js (dus vergoe-

ding 75%, 50% en 25%) en dat maakt de u itvoer ing ingewikkeld en ondoorz icht ig.  

 

Recente l i jk  heef t  de gemeente Haren z ich aanges loten b i j  het  Jeugdcultuurfonds. Dit  

fonds heeft  dezel fde doels te l l ing n l  .  k inderen u it  gez innen met  inkomen tot 120% van 

het wet te l i jk  minimumloon een tegemoetkoming te geven in de kosten van muziek les.  

Voor  zover  de vergoeding van het  Jeugdcul tuurfonds n iet toereikend is ,  vu lt  st icht ing 

Leergeld aan.  

Daarmee heef t  de gemeente een voorz iening b innen gehaald d ie laagdrempel ig, herken-

baar  en u i tvoer ingstechnisch eenvoudig is .  

Di t  b l i jk t  a l  door het  fe it  dat,  in  de twee maanden dat  Jeugdcultuur fonds bekend is in Ha-

ren, h ier a l dr ie aanvragen z i jn ingediend en gehonoreerd.  

 

Voor  de u i tvoer ing is het  n iet  gewenst dat twee regel ingen naast  elkaar  bestaan.  Naast  

de onduidel i jkheid in  de informat ievoorz iening r icht ing de burger vraagt d it  ook onder l in-

ge afs temming om dubbel ingen te voorkomen. Di t  belast de organis t ie  onnodig.  

 

Gez ien d i t  gegeven ste l len wij  u voor de raad te adv iseren de lesg eldverordening Cen-

trum Kunst  en Cultuur in te trekken aangez ien met  behulp van het  Jeugdcul tuur fonds en 

St icht ing Leergeld aan de doels te l l ing –  zoals deze oorspronkel i jk  in de verordening was 

gesteld –  wordt  voldaan en de noodzaak van de verordening h ierm ee is  komen te verval-

len.  

 

Haren, 12 december 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


