De raad van de gemeente Aalburg,
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 februari 2008;
Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Algemene Wet Bestuursrecht;
Besluit:
vast te stellen de
Subsidieverordening Muziekonderwijs gemeente Aalburg 2008
Artikel 1 Doel en reikwijdte
Deze verordening beoogt regels te geven ten aanzien van het verlenen van subsidie voor
het individueel volgen van muziekonderwijs door muziekleerlingen.
Artikel 2 Begripsbepalingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. Muziekleerlingen: amateurs die muziekonderwijs volgen, op 1 augustus van het
cursusjaar jonger zijn dan 18 jaar en ingeschreven staan in de basisadministratie van
de gemeente Aalburg;
b. Cursusjaar: het cursusjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli;
c. Muziekonderwijs: onderwijs gevolgd bij een erkende docent Muziek of een erkende
muziekschool gericht op instrumentaal of vocaal onderwijs;
d. Erkende muziekschool: een instelling voor muziekonderwijs die voldoet aan het
Kwaliteitskader Kunsteducatie & Amateurkunst;
e. Erkende docent Muziek: een docent bevoegd voor het geven van lessen voor
instrumentaal en of vocaal onderwijs die voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de
“Uitvoeringsregeling benoembaarheidseisen” conform de CAO Kunstzinnige vorming.
Artikel 3 Onderwerp subsidie
1. Op basis van deze verordening kunnen aanvragen worden ingediend voor de
toekenning van een subsidie aan muziekleerlingen voor het volgen van
muziekonderwijs aan een erkende muziekschool dan wel bij een erkende docent
Muziek;
2. Aan een muziekleerling kan per cursusjaar een subsidie worden toegekend voor het
volgen van muziekonderwijs bij één instelling of één docent voor ten hoogste één
instrument of het individueel volgen van vocaal muziekonderwijs;
3. Op basis van deze verordening komen de kosten van het muziekonderwijs dat wordt
gegeven door een onderwijsinstelling of niet voor subsidie in aanmerking.
Artikel 4 Aanvraag voor subsidie
1. De aanvraag wordt ingediend op een door burgemeester en wethouders vastgesteld
formulier;
2. De volledig ingevulde aanvraag kan worden ingediend tussen 1 september en
1 november van het dan lopende cursusjaar;
3. De aanvraag voor subsidie wordt ondertekend door de ouders of verzorgers van de
muziekleerling.
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Bij de aanvraag voor subsidie moeten de volgende gegevens worden overlegd:
1. Gegevens waaruit blijkt dat de muziekleerling les volgt bij een erkende muziekschool
dan wel van een erkende docent Muziek;
2. Een factuur op naam van de aanvrager waarop tevens is vermeld op welke periode de
rekening betrekking heeft;
3. Een bewijs van betaling waaruit de betaling van de factuur aan de muziekinstelling of
docent blijkt.
Artikel 6 Maximaal toe te kennen subsidiebedrag en subsidieplafond
1. Het toe te kennen subsidiebedrag wordt vastgesteld op 50% van het lesgeld voor
muziekonderwijs tot een maximum van € 383,00.
2. De raad stelt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor muziekonderwijs het
maximaal te besteden subsidiebedrag (subsidieplafond) vast. Dit bedrag wordt
jaarlijks geïndexeerd.
Artikel 7 Volgorde van afhandeling, beslissing op subsidieaanvraag en uitbetaling
1. Bij het toekennen van subsidie wordt de onderstaande volgorde aangehouden:
a. Muziekleerlingen die meerjarig les volgen en deze lessen niet volgen voor een
instrument dat ook wordt bespeeld bij een muziek- of zangvereniging;
b. Muziekleerlingen die voor het eerst willen starten met les en deze lessen niet
volgen voor een instrument dat ook wordt bespeeld bij een muziek- of
zangvereniging;
c. Muziekleerlingen die meerjarig les volgen voor een instrument dat ook wordt
bespeeld bij een muziek- of zangvereniging;
d. Muziekleerlingen die willen starten met les volgen voor een instrument dat ook
wordt bespeeld bij een muziek- of zangvereniging;
2. Burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag vóór 1 januari van het
lopende cursusjaar;
3. De subsidie wordt voor maximaal één cursusjaar verleend door middel van een
beschikking tot subsidievaststelling;
4. Uitbetaling geschiedt in één termijn, binnen 4 weken nadat het besluit bekend is
gemaakt.

Artikel 8 Afwijking van de leeftijdseis: 18 tot 21 jarigen
1. In bijzondere gevallen kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat, in afwijking
van artikel 1 lid a, muziekleerlingen die op 1 augustus van het cursusjaar ouder zijn
dan 18 jaar maar jonger dan 21 jaar en die om financiële redenen geen muziekonderwijs zouden kunnen volgen, in aanmerking komen voor subsidie op basis van
deze verordening;
2. Burgemeester en wethouders bepalen welke gegevens noodzakelijk zijn om een
aanvraag, die wordt ingediend op basis van lid 1 van dit artikel te beoordelen;
3. Op de aanvraag van muziekleerlingen zoals bedoeld in dit artikel zijn de bepalingen
van deze verordening van overeenkomstige toepassing.
Artikel 9 Afwijking verordening
1. In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet beslissen burgemeester en
wethouders;
2. Burgemeester en wethouders kunnen in individuele gevallen van een of meer
verplichtingen van deze verordening ontheffing verlenen.
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Artikel 10 Citeerartikel en inwerkingtreding
Deze verordening kan worden aangehaald als “Subsidieverordening Muziekonderwijs gemeente
Aalburg 2008”.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Aldus besloten in de openbare vergadering van
31 maart 2008,
de griffier,

de voorzitter,
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