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Onderwerp Procesgang rondom en realisatie van de bezuinigingsopdracht vier 
culturele instellingen, in het bijzonder inzake de muziekschool

Datum 26-09-2017
Ingediend door VSA, CDA, PvdA en Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 14: Voorstel continueren muziekschool aan de

Bossebaan

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 26 september 2017,

kennis genomen hebbend van:
Het voorstel van het college om de muziekschool te continueren aan de Bossebaan;

overwegende dat:
» het besluit tot een bezuiniging van C 800.000,- op de vier culturele instellingen al op 

12 november 2013 is genomen;
» daarmee al voorafgaand aan de verkiezingen in 2014 bekend was wat één van de 

belangrijkste opdrachten zou zijn in de nieuwe raadsperiode;
» er in de afgelopen 3,5 jaar vele oplossingen de revue zijn gepasseerd en besluiten zijn 

genomen over de wijze waarop de bezuiniging zou worden gerealiseerd;
» twee jaar na de vastgestelde bezuinigingsopdracht de raad uiteindelijk op 15 december 

2015 heeft ingestemd met het voorstel van het college om, ter uitvoering van deze 
bezuiniging, de muziekschool te verhuizen naar de bibliotheek met als taakstellend budget 
een bedrag van C 1.500.000,-;

» op 20 januari 2017 nog is gesproken over de stand van zaken in dit dossier en er vele 
bezorgde signalen waren over de haalbaarheid van dit plan;

» de vier culturele instellingen met veel inzet en betrokkenheid uitvoering hebben gegeven 
aan de voorliggende opdracht;

• op 2 mei 2017 het college een brief aan de Raad doet toekomen waarin ze de Raad 
verzoekt om het financiële kader van C 1,5 miljoen voor het huisvesten van het 
muziekonderwijs in het gebouw van de bibliotheek alsnog te verruimen zonder daar een 
plafond (maximumbedrag) aan toe te kennen;

^ de toenmalige portefeuillehouder - Piet Wijman - in de raadsvergadering van 12 juni 2017 
zijn verontschuldigingen aanbood en de portefeuille huisvesting muziekschool in de 
bibliotheek overdroeg aan portefeuillehouder Van Dongen;

^ vervolgens op 26 september 2017 een besluit voorligt om alsnog de muziekschool te 
continueren aan de Bossebaan;

^ de oorspronkelijke doelen om te komen tot een bezuiniging van C 800.000 op de vier 
culturele instellingen per 2018, een centrale ligging van het culturele aanbod, en 
herontwikkeling van de muziekschool aan de Bossebaan niet volledig worden gerealiseerd, 
maar er door de instellingen beleidsinhoudelijk veel bereikt is;

^ er intussen wel veel kosten zijn gemaakt en de eerste etage van de bibliotheek al geruime 
tijd leeg staat (zonder daarover huur te ontvangen);

^ dit hele proces te lang geduurd heeft ;

spreekt uit:
zijn treurnis uit over de wijze waarop het proces gezamenlijk is doorlopen en de 
communicatie door het college richting de raad is uitgevoerd.

en gaat over tot de orde van de dag.
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