Toezeggingen cultuurnota bij de beeldvormende vergadering op 19 januari 2021 en de oordeelsvormende vergadering op 23 februari 2021.
Toezeggingen beeldvormende vergaderingen (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum raad

Wat

Wie

Uiterste
afdoeningsdatum

Wijze afdoening

1

19-1-2021

Burgerinitiatief Cultuureducatie:
• In gesprek gaan met
burgerinitiatief
Cultuureducatie Goirle Riel.
• De brief waarin het
burgerinitiatief een voorstel
doet naar de raad sturen.

Wethouder Swaans

Op 23 februari is een raadsinformatiebrief gestuurd.

2

19-1-2021

M.b.t. de cultuurnota aan de raad
toezenden:
• SWOT analyse
• Planning
• Financiële paragraaf

Wethouder Swaans

De SWOT analyse is toegevoegd aan het
raadsinformatiesysteem.
Planning. Dit hoort bij het uitvoeringsprogramma
(zie hieronder)
Financiële paragraaf. (Dit hoort bij het
uitvoeringsprogramma, zie hieronder)

3

19-1-2021

Huur / tarieven:
Hoe verhoudt het gratis ter
beschikking stellen van lokalen in
het cultureel centrum zich tot een
verhoging van de tarieven voor
sport?
Hoe reëel is een (duurzaam)
verdienmodel?

Wethouder Swaans

Cultuur
De gemeente heeft 4 huurovereenkomsten met
SCAG / Jan van Besouw. In de eerste drie is de
gemeente verhuurder, in de laatste huurder.
1. Foyer, theaterzaal, bieb
2. Kapel
3. Overig
4. Ruimtes die Factorium in gebruik had.
Gemeente is hier huurder ipv verhuurder
doordat gemeente hier de huur betaalt aan
SCAG. Dit is niet nieuw. Na het vertrek van
Factorium is er afgesproken dat de
gemeente deze ruimtes blijft huren en
kosteloos ter beschikking stelt aan de
nieuwe zelfstandige docenten die een
doorstart maken in het CC (van MuziGo, FFact Dance Company en Musicallab). Dit
wordt gedaan om hen een eerlijke kans te
geven om hun praktijk op te bouwen.
Wanneer zij wel huur zouden moeten
betalen en dit door moeten berekenen in
hun uurtarieven, zal het voor hen niet
aantrekkelijk zijn om in het CC te blijven
lesgeven. In de cultuurnota staat dat de
ruimtes in ieder geval tot 2023 gratis ter
beschikking gesteld worden. Vooralsnog is
er geen reden om aan te nemen dat de
regeling daarna vervalt. In de begroting is
jaarlijks ca. € 42.000 opgenomen voor deze
post.

Sport
De sportverenigingen betalen huur voor het gebruik
van gemeentelijke sportaccommodaties. Die huren
zijn historisch gegroeid en niet kostendekkend. Het
college heeft in het dekkingsplan 2021 voorgesteld
om de sportverenigingen nu niet onevenredig zwaar
te treffen (ook irt geleden corona schade en het
afschaffen van de waarderingssubsidie
sportverenigingen). Op basis van een door de
gemeenteraad aangenomen amendement is er toch
een hogere opbrengst ingerekend van
€ 5.000. Deze huurverhoging moet nog worden
doorberekend aan de verenigingen.
Daarnaast volgt er nog een huurverhoging vanwege
de lasten van ledverlichting.

4

19-1-2021

Cultuurcoördinator:
Hoeveel uur is er beschikbaar voor
een cultuurcoördinator en
combinatiefunctionaris.

Wethouder Swaans

De cultuurcoördinator is een reeds bestaande
functie binnen Factorium. Deze functie werd tot op
heden ingevuld voor ongeveer 300 uur per jaar wat
neer kwam op ongeveer 1 dag per week voor de
voormalige coördinator. In deze uren zorgde de
coördinator voor het reilen en zeilen van de hele
Goirlese locatie van Factorium. Hieronder viel het
coördineren van de muziek-, dans- en
theaterschool, het leggen van verbindingen en het
mede organiseren van evenementen en activiteiten
waaraan Factorium deelnam.
Met de taakstellende bezuiniging op cultuur wordt
Factorium omgebouwd tot een
cultuureducatieschool waar zelfstandige docenten
als ZZP-er werken. De subsidie aan Factorium wordt
daarmee afgebouwd met 50k in 2021 naar 150k in
2022 en 300k in 2023. Vanaf 2023 blijft er ongeveer
17k over voor de cultureel coördinator. De huidige
culturele coördinator heeft ontslag genomen en er
staat nu een vacature uit. Die staat o.a. in
het Goilrles Belang. Deze persoon moet de
zelfstandig werkende cultuurmakers faciliteren in
gezamenlijke marketing van lessen, voorstellingen
en projecten en zorgdraagt voor de onderlinge
afstemming en binding tussen de zelfstandigen. Het
is een functie voor 7 uur per week.
NB. deze cultuurcoördinator is dus een andere
persoon dan de cvoordinator die vanuit Factorium
invulling geeft aan cultuureducatie op basisscholen

en onder meer in de stuurgroep cultuureducatie
primair onderwijs zit.
De combinatiefunctionarissen zijn aangesteld om
onderwijs met cultuur te verbinden en ervoor te
zorgen dat steeds meer jongeren deelnemen aan
cultuuractiviteiten. Deze mensen worden ingezet
via de Brede Regeling Combinatiefuncties waar de
gemeente sinds 2010 aan deelneemt. Deze mensen
zijn in dienst van Factorium en verzorgen les in
dans, drama en muziek in groep 4 en 5 van het
basisonderwijs. Het gaat om 0,94 fte en een bedrag
van 48k wat Factorium ontvangt voor de aanstelling
van deze personen (cofinanciering 60%
gemeente/40% rijk).
5

19-1-2021

Uitvoeringsagenda Cultuur:
• De raad betrekken.
• Jongeren betrekken.
• Ondernemers betrekken.

Wethouder Swaans

6

19-1-2021

Uitvoeringsagenda Cultuur:
Het lijkt niet logisch om een
uitvoeringshoofdstuk tegelijk om
met dit visiestuk te behandelen. Aan
de regiegroep vragen zich te buigen
over de uitvoeringsagenda.

Regiegroep

Op 23 februari is een raadsinformatiebrief gestuurd.

Toezeggingen oordeelsvormende vergadering (voorgesteld wordt te besluiten dat gemarkeerd nrs./rijen zijn AFGEDAAN)
Nr.

Datum

Wat

Wie

1

23-02-21

Cultuurnota. In het platform is ook
plek voor ondernemers.

Wethouder Swaans

2

23-02-21

Cultuurnota. De raad wordt in de
gelegenheid gesteld om een
zienswijze in te dienen bij het
uitvoeringsprogramma.

Wethouder Swaans

3

23-02-21

Cultuurnota. De toezeggingen
gedaan bij de beeldvormende
vergadering en de
oordeelsvormende vergadering
worden royaal voor de
besluitvormende vergadering
afgedaan.

Wethouder Swaans

Uiterste
afdoeningsdatum

Besluitvormende
vergadering van 16
maart

Wijze afdoening

4

23-02-21

Cultuurnota. Twee vragen van het
CDA worden nog beantwoord.
Betreft huur lokalen Jan van
Besouw na 2023 en
cultuurcoördinatie niet meer bij
Factorium.

Wethouder Swaans

Besluitvormende
vergadering van 16
maart

huur lokalen blijft ook na 2023 kosteloos
voor de zelfstandige docenten. Tenminste, zo lang
de raad de huurkosten in de begroting laat staan.
In de cultuurnota valt te lezen dat de huur in ieder
geval tot 2023 kosteloos blijft voor de huurders.
Dat betekent dus niet dat er na 2023 per definitie
betaald moet gaan worden.
De cultuurcoördinatie bestaat op dit
moment uit 2 functies/rollen: de cultuur
coördinator die Cultuureducatie met Kwaliteit op
de basisscholen coördineert en ook een stukje
coördinatie van de drie combinatiefunctionarissen
op zich neemt. Die persoon is in dienst bij
Factorium en dat is ook logisch omdat Factorium
de lokale intermediar is voor Cultuureducatie met
Kwaliteit en de combinatiefunctionarissen ook in
dienst zijn van Factorium. De coördinatie rol
waarvoor nu een vacature uitstaat voor 7 uur per
week betreft de coördinatie van de naschoolse
cultuureducatie, dus het aanbod van de
zelfstandige docenten. Hierover zijn we inmiddels
in gesprek met zowel het burgerinitiatief private
cultuureducatie als met Factorium om te bezien
hoe deze functie het beste ingevuld kan worden.
Hierover komen we spoedig bij de raad terug.

