
 

 

 

 
Boxtel, 2 april 2019 

   
Betreft: Schriftelijke vragen; Toekomst muziekonderwijs wordt bedreigd; 

haar in de boter tussen HAFA’s en BSB   
   

Geacht College,   
  

In de raadsvergadering van 5 februari jl. heeft de heer Hermans ingesproken 
om zijn zorgen te uiten over de voortgang van het muziekonderwijs. 

Zijn aanleiding was o.a. de antwoorden op de schriftelijke vragen van D66 
van 29 januari jl. 

Helaas is er een kink in de kabel gekomen in de samenwerking tussen de 
HAFA’s en de BSB. De HAFA’s dienen toegang tot de basisscholen te 

behouden om kinderen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken 
met muziek. Dit dient via de BSB te gebeuren. 
De subsidie van € 480 euro per kind per jaar om muziekonderwijs betaalbaar 

te houden komen de HAFA’s nu te kort en de eerste 3 maanden van 2019 
betalen zij de muziekonderwijzers uit eigen zak. 

Het al dan niet toekennen van de vouchers is nu in handen van de BSB en wij 
prefereren een onafhankelijke transparante beoordeling. 

De lokale kennis en kunde die aanwezig is bij de HAFA’s moeten we blijven 
benutten, zodat muziek voor een ieder toegankelijk blijft. 

Het is voor BALANS onbespreekbaar dat die bereidheid wordt gedwarsboomd, 
de kinderen die graag muziek willen leren spelen zijn hier de dupe van. 

 

We hebben daarom de volgende vragen:  

  

1. Is de wethouder bereid tot het organiseren van een 

verzoeningsgesprek tussen de HAFA’s en de BSB? Zo ja op welke 
(korte) termijn, zo nee waarom niet? 

2. Waarom wordt de uitgave van de vouchers door de BSB toegekend en 
niet door een onafhankelijk persoon? 

3. Wanneer ontvangen de HAFA’s de subsidie over 2019? 

 

Voor BALANS is het belangrijk dat muziekonderwijs voor iedere portemonnee 
betaalbaar is en blijft en dat wij tot in lengte van jaren trots kunnen zijn op 

onze Fanfare en Harmonie in de gehele gemeente Boxtel. 

 

Hoogachtend,   
Fractie BALANS   

   
Mariëlle van Alphen   

Rianne van Esch  (woordvoerder) 

Gerlof Roubos    

Kim van de Sande    
Wim van der Zanden   
  


