
 
Amendement 

De raad van de gemeente Lingewaal, 
 
gezien de Nota Ombuigingen 2010, vastgesteld bij raadsbesluit van 3 juni 2010, 
 
gezien de Kadernota Subsidiebeleid, gewijzigd vastgesteld bij raadsbesluit van 2 december 2010, 
 
gezien het voorstel van het college van 27 oktober 2011, 
 
gelet op artikel 147b, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 4:51 van de Algemene wet 
bestuursrecht, 
 

b e s l u i t 
 
dat het voorgestelde raadsbesluit van het college, nr. 2010-048, Nadere invulling van de 
beleidsterreinen muziekbeoefening, bibliotheekvoorziening en sport, als volgt wordt gewijzigd: 
 
De voorgestelde tekst van het besluit onder punt 2 komt te vervallen. In plaats daarvan wordt een 
nieuwe tekst onder punt 2 ingevoegd, luidende: 
 
2. Vast te stellen dat de collectieve beoefening van muziek en de groepsgewijze muzieklessen 

beiden op lokaal niveau eveneens van zodanig belang zijn voor de leefbaarheid van de kernen dat 
te dien aanzien de volgende keuzes worden gemaakt: 
a. de subsidie aan Kunstencentrum TOON wordt geheel beëindigend met ingang van het 

kalenderjaar 2014; het kalenderjaar 2013 wordt als overgangsperiode aangemerkt waarin de 
genoemde subsidie met 50% gekort wordt; 

b. met ingang van het kalenderjaar 2013 wordt aan de gezamenlijke muziekverenigingen “Ad 
Astra” en “Wilhelmina”, fanfarecorps “Door Eensgezindheid” en Christelijke Brassband “Harp 
& Luit” een structurele subsidie van � 19.500,- ter beschikking gesteld teneinde het 
muziekonderwijs ten behoeve van hun leden te organiseren; 

c. de subsidie aan de muziekverenigingen “Ad Astra” en “Wilhelmina”, fanfarecorps “Door 
Eensgezindheid”, Christelijke Brassband “Harp & Luit”, Mondaccordeonvereniging “The 
Hohner Boys”, Christelijke Gemengde Zangvereniging “Soli Deo Gloria” en Gemengde 
Zangvereniging “Excelsior” wordt niet gekort met 25% van het totale subsidiebedrag; 

d. het college wordt opgedragen de onder b genoemde muziekverenigingen te faciliteren bij het 
oprichten van een samenwerkingsverband tussen die verenigingen waarbinnen het 
muziekonderwijs aan de leden van de verenigingen geborgd wordt; 

e. het college wordt opgedragen de toekenning van de reguliere subsidie aan de onder c 
genoemde verenigingen binnen het bestaande budget volgens eenduidige criteria plaats te 
laten vinden; 

f. het college wordt opgedragen om in samenspraak met de Lingewaalse muziekverenigingen te 
bezien of het voortzetten van het Voorbereidend Instrumentaal Onderwijs, dat thans door 
Kunstencentrum TOON wordt verricht, mogelijk is en ter zake met voorstellen te komen; 

g. het college wordt opgedragen de inhoud en de consequenties van dit besluit onverwijld 
schriftelijk mede te delen aan de betrokken gesubsidieerde instellingen. 

 
Aldus vastgesteld door de raad van Lingewaal, 
in zijn openbare vergadering van 27 oktober 2011 
 
 
De indieners, 
 
 
 
 
 
A.F. Vink F.H.J.M. Kloppenborg F. Temminck 


