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Deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014
De raad van de gemeente Groesbeek;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 juni 2014;
gelet op artikel 4:23 lid 1 Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening welzijn
2012;
overwegende dat het wenselijk blijft in beperkte mate subsidie te verstrekken voor muziekon-derwijs
aan jeugd en jongeren;
besluit
vast te stellen de volgende deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014
Deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014

Artikel 1. Begripsomschrijvingen
1.

In deze deelverordening wordt verstaan onder:
Algemene subsidieverordening: Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012;
a.
jeugd en jongeren: alle personen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar woonachtig in gemeente
b.
Groesbeek.
gekwalificeerde muziekdocent: een docent die door opleiding aantoonbaar vaardig is op
c.
muzikaal gebied en daarnaast een aanvullende pedagogisch-didactische opleiding heeft
afgerond en aantoonbaar pedagogisch- didactische vaardigheden heeft.
basisschool: school zoals bedoeld in de Wet op het primair Onderwijs gevestigd in de ged.
meente Groesbeek.

2.

Voor zover begrippen niet in deze deelverordening zijn gedefinieerd hebben ze dezelfde be-tekenis
als in de Algemene subsidieverordening welzijn Groesbeek 2012.

Artikel 2. Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
Een subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten in het schooljaar lopend van 1 augustus 2014 tot 1
augustus 2015 (schooljaar 2014-2015) op het gebied van:
individueel muziekonderwijs aan jeugd en jongeren vanuit een vereniging voor amateu-ristische
a.
kunstbeoefening;
groepsgewijs muziekonderwijs op basisscholen.
b.

Artikel 3. Subsidieontvanger
1.

2.

1.Een vereniging komt in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in het vorige artikel sub a
indien de vereniging onder meer aan haar jeugd- en jongerenleden muziekonderwijs aanbiedt
door daartoe gekwalificeerde muziekdocenten.
De peildatum voor het bepalen van de omvang van het aantal jeugd/jongerenleden is 1 juli 2014.
Een basisschool komt in aanmerking voor een subsidie als bedoeld in het vorige artikel sub b op
basis van een door het college goedgekeurd plan van aanpak voor schooljaar 2014-2015, dat bij
de aanvraag om subsidie moet zijn bijgevoegd.

Artikel 4 Plan van aanpak
1.
2.

Het plan van aanpak zoals bedoeld in voorgaand artikel moet zijn opgesteld en worden uitgevoerd
onder leiding van een daartoe gekwalificeerde muziekdocent.
Het plan van aanpak bevat minimaal:
Een concrete aanduiding van de gestelde leerdoelen en de wijze waarop deze worden bereikt
voor minimaal twee jaargroepen:
Een concrete aanduiding van de (toetsbare) resultaten aan het einde van het schooljaar.
-

Artikel 5 Berekening van de subsidie
1.
2.

De subsidie bedraagt voor een activiteit als bedoeld bij artikel 2 sub a een vast bedrag per
jeugd/jongere lid van een vereniging van € 250,- per jaar.
de subsidie bedraagt voor een activiteit als bedoeld bij artikel 2 sub b een vast bedrag per basisschool van € 4.000,- voor een goedgekeurd plan voor schooljaar 2014-2015.

Artikel 6 Overgangsrecht
Ten aanzien van verenigingen die reeds door de gemeente Groesbeek (via de Stroming) ge-subsidieerd
individueel muziekonderwijs aan hun jeugd- en jongerenleden verzorgen dan wel afnemen, zal in
aanvulling op het recht op subsidie op grond van deze verordening, een bedrag van € 115,00 per
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jeugd/jongerenlid worden gesubsidieerd voor het eerste jaar na inwerkingtreding van deze verordening.
Nadien zal op basis van begrotingsafspraken een afbouw plaats vinden tot het bedrag aan subsidie
waarop ingevolge deze verordening recht bestaat.

Artikel 7. Slotbepalingen
1.
2.

Deze deelverordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking.
Deze deelverordening wordt aangehaald als: deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd
en jongeren 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Groesbeek d.d. 26 juni 2014.
de griffier, de burgemeester,
J.A.M. van Workum H.W.C.G. Keereweer
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