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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Momenteel bestaat er een subsidie muziekonderwijs; deze regeling is met de nieuwe Subsidieregeling 
kunst en cultuur gemeente Steenbergen 2015 (hierna: "Subsidieregeling kunst en cultuur") uitgebreid, en 
heet voorts subsidie culturele vorming, zodat ook cursussen op het gebied van dans, theater en 
beeldende kunst in aanmerking komen voor subsidie. 

Met de subsidie culturele vorming wordt kinderen een gelijke kans geboden om in hun vrije tijd nader te 
ontwikkelen in één vorm van culturele vorming. Deze culturele vorming is van wezenlijk belang om ieder 
kind een basis voor een inspirerend en betekenisvol leven te bieden. Dit is ook een van de belangrijkste 
doelstellingen vanuit de door uw raad vastgestelde Kunst- en Cultuurnota 2014-2017. 

Wij hebben de Subsidieregeling kunst en cultuur vastgesteld op 12 mei 2015. De Subsidieverordening 
muziekonderwijs 2005 dient door uw raad ingetrokken te worden. 

2. Achtergrond 
In de nieuwe Subsidieregeling kunst en cultuur zijn de voorwaarden uitgewerkt waaronder de subsidies, 
welke voortvloeien uit de Kunst- en Cultuurnota 2014-2017, worden verstrekt. De regeling kent drie 
subsidies: 
- Eenmalige culturele subsidie ter stimulering van lokale culturele evenementen; 
- Subsidie ter stimulering van cultuureducatie in het primair onderwijs; 
- Subsidie voor de culturele vorming van kinderen en jongeren binnen de gemeente Steenbergen. 

De Subsidieregeling kunst en cultuur is te vinden via www.gemeente-steenbergen.nl onder 
Bekendmakingen. 

3. Overwegingen 
Zoals bij de subsidie muziekonderwijs is de subsidie culturele vorming ook bij deze regeling 
inkomensafhankelijk zijn. In tegenstelling tot de regeling subsidie muziekonderwijs, is bij de subsidie 
culturele vorming slechts subsidiëring mogelijk zijn tot een vastgesteld maximum verzamelinkomen, 
namelijk C 33.500, conform de vastgestelde Kunst- en Cultuurnota 2014-2017. 

Een overgangsregeling is in de subsidieregeling opgenomen, waarbij een ouder/verzorger voor het 
cursusjaar 2015-2016 een subsidie blijft ontvangen op grond van de Subsidieverordening 
muziekonderwijs 2005, indien: 
- een ouder/verzorger op grond van de Subsidieverordening muziekonderwijs 2005 in het cursusjaar 
2014-2015 een subsidie ontvangen heeft; 

Ter inzage ligt: 



- het verzamelinkomen meer bedraagt dan C 33.500; 
- de cursus van een deelnemer, gestart in het cursusjaar 2014-2015, doorloopt in het cursusjaar 2015-
2016. 

4. Middelen 
Momenteel is er ten behoeve van de subsidie muziekonderwijs jaarlijks een bedrag van C 22.500 te 
besteden. Dit bedrag volstaat tot op heden voor het aantal subsidieaanvragen van ouders voor 
muziekonderwijs. Met het omzetten van de subsidie muziekonderwijs naar de subsidie culturele vorming 
blijft het subsidiebudget gelijk. Dit bedrag is uitputtelijk en zal niet worden overschreden. Ondanks de 
uitbreiding van het aantal cursusvormen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd, wordt verwacht ook 
met de subsidie culturele vorming aan alle subsidieaanvragen te kunnen voldoen. 

6. Communicatie/Aanpak 
- Het besluit tot intrekking van de Subsidieverordening muziekonderwijs 2005 op de gebruikelijke wijze 
publiceren; 
- De huidige subsidieontvangers zullen per brief geïnformeerd worden over de wijzigingen en de 
overgangsregeling. 

7. Voorstel 

In te stemmen met intrekking van de Subsidieverordening muziekonderwijs 2005 per 31 juli 2015. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

5. Risico's 
N.v.t. 

Vos 

de burgemeester 
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