
MEMO
Datum : 29 september 2017

Aan : Gemeenteraad

Van : Wethouder Jeroen Hatenboer

Onderwerp : Muziekbank

Op 26 september 2017 heeft de heer Vic van Dijk van de D66 fractie naar aanleiding van een
blog vragen gesteld over het voortbestaan van de Muziekbank Overijssel. Inmiddels heeft u in
de Twentsche Courant Tubantia kunnen lezen, dat een meerderheid van de Overijsselse
bibliotheken stopt met financiële steun aan de Muziekbank.

Waarom een memo.
Om u zo snel mogelijk te informeren ontvangt u dit memo waarin ook een aantal door de heer
Van Dijk gestelde vragen nader worden toegelicht. Natuurlijk zullen wij u ook nog, binnen de
gestelde termijn, alle antwoorden op de vragen via B&W sturen.

Stand van zaken
De gemeente Enschede heeft slechts een incidentele relatie met de Muziekbank. Het is een
instelling die vooral door de gezamenlijke Overijsselse bibliotheken betaald moet worden.
Omdat het traject van structurele financiering niet wilde vlotten heeft Enschede in 2016
eenmalig subsidie van € 40.000 verstrekt om de dienstverlening in Enschede in stand te
houden in afwachting van structurele financiering voor te leveren diensten aan bibliotheken in
Overijssel. Het is dus een zelfstandige instelling, die niet behoort tot de kern van de instellingen
die wij in Enschede beleidsmatig prioriteit toekennen en daarom ook niet structureel financieel
ondersteunen.
De provincie Overijssel heeft gedurende de afgelopen 4 jaar de Muziekbank gesubsidieerd, met
de bedoeling dat de instelling zich ontwikkelt naar financiële zelfstandigheid. Op het moment
dat bekend werd dat er onvoldoende draagvlak was bij de Overijsselse bibliotheken om de
Muziekbank te bekostigen, heeft de Muziekbank een projectvoorstel ingediend voor het
innovatiebudget bibliotheken van de provincie Overijssel.

Gebrek aan draagvlak bij andere steden
Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heb ik mijn collega bestuurders niet kunnen overtuigen
het plan te omarmen.
Er was geen draagvlak te vinden voor het projectvoorstel bij zowel de directeuren van de
Overijsselse bibliotheken als bij de bestuurders van andere Overijsselse gemeenten. Daardoor
is het onwaarschijnlijk dat de provincie voor dit plan subsidie gaat verstrekken.

Reactie Muziekbank
De Muziekbank heeft vervolgens het initiatief genomen om een brief te sturen naar provincie,
andere gemeenten en bibliotheken met de oproep mee te helpen aan een oplossing.
Op zich onderken ik het belang van de Muziekbank en betreur ik de precaire situatie waarin de
Muziekbank verkeert. Vandaar ook mijn inspanning om mijn collega bestuurders te overtuigen
het projectvoorstel van de Muziekbank te steunen. Inzicht in de beweegredenen van de
Overijssels bibliotheken om geen nieuwe overeenkomst te sluiten met de Muziekbank heb ik
niet. Het eerder genoemde krantenartikel gaat hier wel op in. Het ontwikkelen van concrete
plannen voor bijvoorbeeld uitbreiding naar andere provincies en zelfs Duitsland is een
verantwoordelijkheid van de Muziekbank. Hiervoor en vragen over financiering verwijs ik u dan
ook naar de Muziekbank.
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