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Geachte leden van de raad
Op 26 april 2012 is de ‘Motie betreffende de verordening regelende de tarieven voor de
gemeentelijke muziekschool’ aangenomen. In de motie wordt het college twee verzoeken
gedaan:
• Binnen een half jaar met een voorstel te komen waarin de mogelijkheid wordt
gecreëerd om op minimaal één moment gedurende het jaar het lidmaatschap
tussentijds te beëindigen met restitutie van een deel van het lesgeld.
• Dit in de bovengenoemde verordening vast te leggen zodat tussentijdse beëindiging al
vanaf komend cursusjaar mogelijk wordt.
Wethouder Hofstra heeft in reactie op de motie aangegeven dat gezien de termijn van een half
jaar om te komen met een voorstel het niet mogelijk is nog voor het huidige cursusjaar de
verordening aan te passen. Een eventuele wijziging gaat in per cursusjaar 2013/2014.
Voorgeschiedenis
In 2011 zijn een aantal wijzigingen in het Burgerlijk Wetboek doorgevoerd met betrekking op
het stilzwijgend verlengen van abonnementen. De abonnementen die leerlingen bij de
gemeentelijke muziekschool hebben werden ook stilzwijgend verlengd voor een heel nieuw
cursusjaar. Daarom was het nodig de verordening van de muziekschool aan te passen.
Op 8 december 2011 is een aangepaste verordening in de raadsvergadering aan de orde
geweest. Er werd voorgesteld om ontbinding van de overeenkomst maandelijks mogelijk te
maken en het abonnementsgeld te restitueren. Bij de behandeling van de aangepaste
verordening heeft de raad zijn twijfels geuit over de voorgestelde wijzigingen. Om niet
tegenstrijdig met de wet te handelen is besloten de voorgestelde wijzigingen wel door te
voeren, maar om nadien de noodzaak van de wijzigingen nogmaals tegen het licht te houden
en te kijken naar andere opties.
In de raadsvergadering van 26 april 2012 is een nieuw voorstel aan de orde geweest. In het
nieuwe voorstel heeft de lesovereenkomst de geldigheidsduur van een heel cursusjaar. De
overeenkomst loopt na het verstrijken van het cursusjaar automatisch af. Het tussentijds
opzeggen van de overeenkomst is niet mogelijk. In deze raadsvergadering is de hier aan de
orde zijnde motie aangenomen.
Voorstel
Graag zetten wij in deze raadsinformatiebrief ons voorstel uiteen. Met dit voorstel willigen we
de wens van de raad in door het bieden van een mogelijkheid om tussentijds het lidmaatschap
te beëindigen met restitutie van een deel van het lesgeld.

Vanaf het cursusjaar 2013/2014 wordt de mogelijkheid gecreëerd om tussentijds op te zeggen.
De huidige verordening lopend van 1 augustus 2012 tot 1 augustus 2013 blijft onaangepast.
Het nieuwe cursusjaar start op 1 augustus 2013. Er wordt één uitstapmogelijkheid geboden.
Deze vindt plaats op 1 februari van elk jaar (eerste maal 1 februari 2014). Bij tussentijdse
beëindiging van de lesovereenkomst vindt restitutie plaats van het lesgeld. Wanneer wordt
opgezegd tussen de start van het cursusjaar en 1 februari, vindt er restitutie plaats per 1
februari. Bij opzegging na 1 februari wordt geen restitutie verleend.
Deze wijziging wordt in de verordening – en daarmee de algemene voorwaarden – van de
muziekschool meegenomen met de jaarlijkse vaststelling van de nieuwe verordening door de
gemeenteraad. Dit zal omstreeks april 2013 plaatsvinden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel,
De secretaris,
De burgemeester,

2/2

