De toekomst van de Kunstfabriek!
Een gemeente is als een groot gezin. Net zoals in een gezin is het belangrijk om voldoende inkomsten
te verwerven om uitgaven te kunnen doen. Het bleek al eerder dat onze financiële toestand niet echt
rooskleurig is. Het gemeentebestuur heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om dit niet weg te werken met
een belastingverhoging. De belastingen zijn en blijven de laagste in ons arrondissement!
We hebben gezocht naar oplossingen binnen onze eigen werking, door minder te investeren en door
te besparen.
In andere gemeenten maken de naschoolse vormingsactiviteiten (zoals bij ons de Kunstfabriek) deel
uit van het officieel gesubsidieerd Deeltijds Kunstonderwijs (DKO). Daar worden de lonen van de
leraren betaald door de Vlaamse overheid. In Duffel heeft het vorige college besloten de Kunstfabriek
niet onder te brengen in het DKO, wij moeten die loonkost zelf dragen. Dat maakt de kostprijs voor de
gemeente Duffel natuurlijk zeer hoog.
Eén individuele instrumentles
van 40 minuten gedurende
30 weken kost de gemeente
800 euro. Een cursist betaalt
daar, afhankelijk van
woonplaats en gezinssituatie,
tussen de 97 euro en de 209
euro inschrijvingsgeld voor.
Per cursist die een
individueel instrument volgt,
legt de gemeente dus tussen
de 600 euro en 700 euro bij.
Als u weet dat er dit
schooljaar 257 Duffelaars en
159 niet-Duffelaars zo’n
individuele cursus volgen, is
het duidelijk dat de kosten
enorm oplopen. Het is dié
kostprijs die niet houdbaar
blijft en die ons helaas tot
ingrijpen dwingt.
Dit is geen aangename boodschap. De besparingsoefening zullen we op een doordachte,
weloverwogen manier en in dialoog met de lesgevers uitvoeren. In tegenstelling tot sommige
berichtgeving zal de Kunstfabriek dus niet verdwijnen!
Tot slot willen wij benadrukken dat het gemeentebestuur de werking van de Kunstfabriek zeer naar
waarde schatten. Een duidelijk uitgangspunt voor de oefening zal zijn dat we zoveel mogelijk cursisten
van een veelzijdig aanbod kunnen laten genieten. We hopen met dit bericht alle Duffelaars en andere
betrokkenen een duidelijk antwoord te hebben gegeven.

