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Motie bij Bestuursrapportage 1 – 2020 
Een positieve draai voor het cultuuronderwijs 
 
 
 
Aanleiding 
In het lopende begrotingsjaar zijn er allerlei ontwikkelingen rondom het cultuuronderwijs. Hierover is 
niets opgenomen in de Burap. Het is wenselijk om hierop in dit begrotingsjaar bij te sturen. 
 
Wat is het probleem? 
Factorium heeft in de komende jaren een oplopende bezuiniging tot 300.000 euro voor haar 
rekening genomen. Daarbij is de belofte gedaan om de dans- en muziekdocenten na het verlies van 
hun Goirlese uren te begeleiden. Hiermee zou de culturele basis in Goirle op orde blijven.  
De ontslagen zijn nu rond, maar er is niets bekend over de vervolgplannen. De raad heeft dus geen 
idee of de docenten in Goirle en Riel blijven werken. We weten ook niet of de samenwerking met 
scholen en verenigingen op de tocht staat. 
 
Tijd voor duidelijkheid 
Het Burgerinitiatief Private Cultuureducatie Goirle en Riel (hierna: het Burgerinitiatief) heeft 
aangeboden om de gemeente, zonder winstoogmerk, te helpen. Hun taak is klaar als de cultuurnota 
is vastgesteld. De contouren van het plan van aanpak, en de middelen die hiervoor nodig zijn, willen 
zij de komende maanden graag uitwerken en met het college bespreken. 
 
Welke resultaten wil het Burgerinitiatief bereiken? 

1. Het huidige aanbod en niveau van muziek- en dansonderwijs blijft zoveel mogelijk behouden 
voor Goirle en Riel.  

2. Het aanbod blijft laagdrempelig, door de integrale samenwerking met CC Jan van Besouw, de 
wijkgebouwen, het onderwijs, de commissie Kunst en Cultuur en diverse organisaties en 
verenigingen.  

3. Het muziek- en dansonderwijs wordt geborgd in de toekomstige cultuurnota. 
 
Een positieve draai voor Goirle 
Voor de gemeente is dit een unieke kans. We maken gebruik van de energie die binnen onze 
gemeenschap aanwezig is. De aanpak is ‘bottom-up’, de docenten behouden een gezamenlijke 
‘paraplu’, ouders en leerlingen blijven goed geïnformeerd, het college en de raad houden het 
overzicht en de samenwerking tussen diverse partijen binnen Goirle en Riel is geborgd. 
 
 
 
  



 
Motie  
 
 
De gemeenteraad, in vergadering bijeen op 7 juli 2020, 
 
Constateert: 

• Dat het college op 7 juli 2020 nog geen concrete afspraken heeft gemaakt met Factorium 
over de beloofde borging van het muziek- en dansonderwijs in samenwerking met CC Jan van 
Besouw;  

• Dat het ‘Burgerinitiatief Private Cultuureducatie Goirle en Riel’ de regie in 2020-2021, zonder 
winstoogmerk, op zich wil nemen. 

 
Overweegt: 

• Dat we een goed aanbod van dans- en muziekonderwijs willen behouden voor de inwoners 
van Goirle en Riel; 

• Dat we hierin positieve stappen kunnen zetten, door het Burgerinitiatief tijdelijk de regie te 
geven. 

 
Draagt het college op: 

• Om met het Burgerinitiatief in gesprek te gaan over de regievoering op het cultuuronderwijs 
in 2020 en 2021; 

• Om met een voorstel te komen dat op 1 september 2020 Oordeelsvormend en op 22 
september 2020 Besluitvormend wordt behandeld door de raad. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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