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Vragen ex artikel 40 RVO gemeente Goirle 

Goirle,  29 Juni 2020 

Vragen naar aanleiding van: Ingezonden brief Burgerinitiatief Private Cultuureducatie Goirle en Riel 

dd. 18 juni 2020 (ingekomen stukken raadsvergadering 7 Juli) (zie bijlage), en de brief van de 

vakbond, die aangeeft dat het geld uit Goirle ( totaal zo’n 5 ton verspreid over de jaren 2020 - 2023) 

nodig is, om faillissement van Factorium te voorkomen 

Geacht College,  

Overweging: 

In bovengenoemde brief roept de initiatiefgroep op, de mogelijke continuïteit van Factorium te 

onderzoeken, alvorens over te gaan tot betaling van de gevraagde bedragen. Dit, los van de 

transitiekosten voor de betrokken docenten. 

De genoemde brieven, en de jaarstukken, voor zover gepubliceerd, geven grond te vermoeden dat 

Factorium sowieso financieel in slecht weer verkeert. Ook het feit op zich dat er sinds 2018 geen 

stukken meer gepubliceerd worden en het verzoek om inzage daarvan tot nu toe niet gehonoreerd 

is, versterkt dat vermoeden. Daarnaast is een deel van het eigen vermogen ook Goirles vermogen. 

Immers, sinds de aansluiting van Goirle bij Factorium zijn er jarenlang aanzienlijke subsidiebedragen 

aan Factorium betaald.  

Vragen: 

1. Heeft het college, zoals tijdens het overleg met de initiatiefgroep besproken, de financiële 

situatie van Factorium actueel en op termijn onderzocht? 

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

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? 

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? 

Het CDA verzoekt u bovenstaande vragen met de hoogste prioriteit te beantwoorden, bij 

voorkeur voor aanvang van het zomerreces, waarvoor onze hartelijke dank 

Namens CDA Goirle Riel, 

 

Sjaak Sperber 


