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 _________________________________________________________________________________ 
 
Op 29-6 ontvingen wij vragen van Sjaak Sperber van het CDA over het burgerinitiatief private 
cultuureducatie en Factorium op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de 
gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoorden 
 
1. Heeft het college, zoals tijdens het overleg met de initiatiefgroep besproken, de financiële 

situatie van Factorium actueel en op termijn onderzocht ?  
Aan de hand van de jaarrekening 2019 is de financiële positie van Factorium beoordeeld. De 
jaarrekening 2019 is opgemaakt uitgaande van de continuïteitsveronderstelling van Factorium. 
De impact van het coronavirus is uitvoerig toegelicht. De jaarrekening is voorzien van een 
goedkeurende verklaring waarbij is vastgesteld dat de gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is.  

 
2. Zo niet, kunt u dan verklaren waarom niet ? nvt 

 
3. Is het college het met ons eens, dat zeker gezien de huidige financiële situatie van de 

gemeente, het een slechte zaak is subsidiegelden te gebruiken om slechts uitstel van executie 
te financieren?  
Wij zijn het niet met u eens. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht zij wij gehouden om 
subsidies op een zorgvuldige manier af te bouwen. Zeker waar het gaat om grote 
subsidiebedragen en daar waar de ontvangende organisatie structurele verplichtingen is 
aangegaan, kan de subsidie niet ineens worden stopgezet. De organisatie moet een aantal jaren 
de tijd krijgen om andere oplossingen te vinden. Uitstel van executie, zoals u dat formuleert, is 
niet aan de orde. Zie hiervoor ook het antwoord bij vraag 1.  

 
4. Is het college het met ons eens, dat het verstandiger is deze gelden, buiten de transitiegelden 

voor de getroffen docenten, aan te wenden om andere initiatieven die in tegenstelling tot de 
oplossing van het moment, tot een structurele voortzetting van de culturele 
beleving/educatie, te ondersteunen ?  
Wij zijn het niet met u eens om een deel van de subsidie voor Factorium aan te wenden voor de 
door u genoemde andere initiatieven. Wij hechten belang aan muziekonderwijs en aan 
stimuleren van culturele initiatieven en culturele educatie. Factorium houdt op om haar 
diensten aan Goirle te leveren maar daar komt een goed alternatief voor in de plaats. Wij 



 
 
Bladnummer Datum 

2 3 juli 2020 
 

 

maken dat mogelijk door nog steeds de leslokalen in het Cultureel Centrum Jan van Besouw 
voor hetzelfde maatschappelijk tarief aan te bieden en door alle andere subsidiestromen voor 
combinatiefunctionarissen en cultuureducatie overeind te houden.  
______________________________________________________________________________ 


