
 

Motie: Muziek- en dansonderwijs 
  

De gemeenteraad van de gemeente Sittard-Geleen in vergadering 
bijeen op 13/14 november 2018 constaterende dat: 
• In de Programmabegroting 2019 een oplopende bezuiniging wordt 
voorgesteld op muziek- en dansonderwijs van 0 euro in 2019, via 
270.000 euro in 2020 en 630.000 euro in 2021, naar 1,1 miljoen 
euro in 2022; 
• Met dit voorstel de financiering van het muziek- en dansonderwijs 
in 2019 volledig in stand blijft en in 2020 slechts een korting 
plaatsvindt op de “onrendabele top”(gebouwen, kosten 
management, juridische procedures, enzovoorts); 
• Muziek- en dansonderwijs daarmee in ieder geval voor de 
komende jaren geborgd is; 
Overwegende dat: 
• Muziek- en dansonderwijs ook na 2020 een plek verdient in het 
cultuurbeleid van de gemeente Sittard-Geleen; 
• Sinds 2012 er al gesproken wordt over de integratie van Stichting 
Artamuse in het cultuurbedrijf De Domijnen, om door middel van 
dat cultuurbedrijf de kosten voor overhead zoveel als mogelijk te 
beperken ten behoeve van cultuur; 
• De gemeenteraad bij de bespreking van de Kadernota 2019 in de 
gelegenheid is om nieuwe richting aan cultuurbeleid in brede zin te 
geven, en dus ook aan de toekomstige inrichting en financiering van 
muziek- en dansonderwijs; 
Verzoekt het college: 
• In kaart te brengen voor de gemeenteraad welke kosten er 
tegenover de voorgestelde bezuinigingen staan vanaf 2021 (onder 
andere frictiekosten); 



• In kaart te (laten) brengen welke vormen van eigentijds en 
betaalbaar muziek- en dansonderwijs elders succesvol worden 
aangeboden; 
• Deze informatie in het begin van 2019 tijdens een informerende 
(beeldvormende) ronde aan de gemeenteraad te verschaffen, alsook 
informatie te verschaffen over de evaluatie van De Domijnen in 
brede zin; 
• Om er bij de Stichting Artamuse en De Domijnen op aan te 
dringen dat beide partijen in een door henzelf te kiezen vorm met 
elkaar om tafel te gaan (bijvoorbeeld) mediation, om daarmee in 
gezamenlijkheid een advies aan college en gemeenteraad uit te 
brengen hoe muziek- en dansonderwijs in Sittard-Geleen vorm zou 
kunnen krijgen na 2020. 
Partijen in de gemeenteraad kunnen na deze informerende rond in 
een opiniërende ronde over cultuurbeleid van gedachte wisselen, 
nog voor bespreking van de Kadernota. 
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