Informatiebijeenkomst concept beleidsregel Amateurkunst
2016 – 2019 | Woensdag 18 november, Cultuurhuis Heerlen
Aanwezig van de gemeente Heerlen: Wethouder Barry Braeken, mevr. Marie – José van der
Weerden, Mr. Harrie Lambrichts en mevr. Anya Smeets
Geïnteresseerden en vertegenwoordigers van de volgende verenigingen waren aanwezig:
Pure Voices; De Muziekkamer; Kim Pennings-Meijer; Dans van de Morgenstond; Triekeltrak;
Theaterwerkplaats ZIE; TOG Welten; Koninklijke Harmonie Heerlen; Harmonie St. Gerardus;
Jachthoorn & Trompetterkorps Edelweiss; Harmonie st. Caecilia Hoensbroek; Mariarader
Vrundsjapskoer; Theatergroep KUVRI; Showband Corio; Schunck* Muziek en Dans; Drumband
Marijke Hoensbroek; St. Jozefkoor Hoensbroek; Koor CODA; K. H. Mannenkoor St. Pancratius; De
Heerlense Oratoriumvereniging; Harmonie Flos Carmeli; Big Band Heerlen; Christelijk Gemend Koor
Heerlen; Popschool Parkstad; Stichting Singsting Hoensbroek; d’ Engelensael Hoensbroek; Platform
Amateurkunst Heerlen
Afmeldingen: Het StreekTheater; Coriovallum Pipe Band; Stadsschutterij St. Sebastianus; TOP;
Podlasie; Koor CODA; PALUDA; Vrouwenkoor Choir of Voices

Welkom
De avond begint met een welkomstwoord van Wethouder Barry Breaken. Hij benadrukt dat de
vanavond te bespreken beleidsregel, een concept is. Dit concept moet nog worden goed gekeurd
door het college.
Zoals iedereen heeft kunnen lezen, is het budget voor de periode 2016-2019 lager dan de vorige
periode. We willen niet bezuinigen, maar ook het budget voor de amateurkunst blijft niet
ongeschonden. Nu is er geen echte bezuiniging toegepast op het budget, de onderuitputting is
afgeroomd. Er werd in de voorgaande jaren 130.00 euro uitgegeven. En dit blijft ook zo. Er was
namelijk voorheen 160.000 euro beschikbaar, die niet op werd gemaakt (Van die 160.000 was 115
het plafond voor de basissubsidies en 45.000euro voor de opleiding). Het budget is bijgesteld tot de
werkelijke uitgaven. In tegenstelling tot eerder, is er nu ook geen splitsing meer tussen de
basissubsidie en de subsidie voor educatie. De verenigingen gaan nu een basisbedrag en een subsidie
per lid/jeugdlid ontvangen.
Deze nieuwe (concept) beleidsregel is bedoelt om zaken op verschillende vlakken vooral
gemakkelijker te maken.

Presentatie
Marie-José van de Weerden toont een presentatie, waarin de verschillen worden aangekaart tussen
de oude regelen de concept versie van de nieuwe beleidsregel.
1. Criteria
 Artistieke leiding -> Aantoonbare ervaring is vanaf nu voldoende.
 Verenigingen moeten aan een minimaal aantal leden voldoen. Dit aantal verschilt per
discipline.
 Unieke vereniging -> Een vereniging die zich onderscheidt, er is hier maar 1 van in Parkstad.
Criterium is aangepast. 50% van de leden moeten uit Parkstad komen. Bij niet unieke

vereniging geldt de regel 50% van de leden moet uit Heerlen komen. Verenigingen die nu al
de unieke status hebben, blijven deze houden.
2. Subsidie grondslag
 Substantieel verandert het volgende:
o Geen range- indeling meer;
o Geen basissubsidie van €1000;
o Een bedrag per jeugdlid / lid;
o Subsidie educatie geïntegreerd in de ledensubsidie. Educatie hoeft niet bij de
muziekschool ingekocht te worden, het is een optie;
o Verder zijn de bedragen substantieel gewijzigd en hoger geworden voor HAFABRA en
overige muziekgezelschappen.


Overgangsbepaling
o Herstelperiode van een jaar;
o Dit om nieuwe leden te werven, te fuseren of een samenwerking op te zetten. Er is
ook fusiesubsidie en startsubsidie (80% van het bedrag waar je recht op zou hebben)
beschikbaar.

Weinig veranderingen in bedragen, er zijn geen grote schommelingen. Tenzij het ledenaantal erg
gedaald is.

Vragen en opmerkingen
Vraag vanuit de zaal: Waarom wordt de beleidsregel verandert?
 Omdat de range-indeling van het huidige beleid in sommige gevallen te nadelig werkte. Er
waren soms grote verschillen voor verenigingen van het een op het andere jaar. Er was geen
geleidelijke overgang.
 De inkoop van educatie ligt nu volledig in eigen hand, dit creëert vrijheid voor alle
verenigingen.
Er blijkt onenigheid over de kosten en de nieuwe regeling voor muziekgroep A en B. De vraag van
verenigingen van muziekgroep B, is waar de kosten verschillen in zitten tussen A en B, waardoor A
meer krijgt dan B. De gemeente gaat dit bekijken. UPDATE: Er is geen groep A en groep B meer.
Alleen een aparte categorie voor de schutterijen.
Onrust is er onder verschillende verenigingen, over het feit dat de scheiding tussen de
educatiesubsidie en de basissubsidie wegvalt. Meerdere verengingen kwamen met de berekening
van het nieuwe beleid op een redelijk verlies uit.
 De eigen berekening leidt bij sommige verenigingen tot andere bedragen dan bij de
berekening van de gemeente.
 Het is aan de vereniging de keus om het geld te spenderen aan de muziekschool of
op aan een andere manier aan de nodige educatie te komen.
Onduidelijk is wat de definitie werkend (jeugd)lid inhoudt. Een werkend lid:
 Speelt mee
 Betaalt contributie
 Het verschil tussen een gewoon lid en een jeugdlid is in dit geval puur de leeftijd.
Er blijken leden te zijn die wel participeren, maar bijvoorbeeld niet deelnemen aan het orkest. Door
bijvoorbeeld wel les te krijgen. De gemeente gaat dit bekijken.

Niet spelende bestuursleden die wel contributie betalen, tellen niet mee. Dit is ook nooit zo geweest
en gebeurt bij andere soort verenigingen ook niet (bijv. buurtverenigingen) . De verenigingen zouden
graag zien dat besturen ook meetelde, al gaat het alleen maar om de voorzitter, secretaris en
penningmeester.
De controle van de leden is op basis van vertrouwen. Bij aanvraag moet er voor elk lid worden
aangeven welke welk instrument zij spelen.
Na 2019 wordt de beleidsregel opnieuw bekeken. Ook het bedrag. Het bedrag hangt af van de groei
of afname van de verenigingen en het is ook een politieke afweging. Maar als er in de periode 2016
– 2019 een te kort blijkt te zijn, is wethouder Barry Braeken bereid om de situatie te bekijken en
indien nodig naar het college te stappen.
Er kan een overgangsperiode komen rond de invoering van de nieuwe beleidsregel. Dit in verband
met het feit dat de regeling in januari 2016 van start moet gaan en het muziekles jaar gelijk loopt met
de schooljaren. De regeling wordt dit jaar nog voorgelegd aan het college. Waarschijnlijk tijdens de
laatste vergadering van december.
Omdat de uitkomsten van de berekeningen van de verenigingen anders blijken dan van de gemeente
Heerlen, kan er individueel een afspraak gemaakt worden.

