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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 

  De stand van zaken van het burgerinitiatief private cultuureducatie Goirle en Riel. 
 

Inleiding 
Naar aanleiding van de taakstellende bezuiniging op cultuur en het daarmee noodgedwongen 
terugtrekken van Factorium in Goirle, is er in 2020 een burgerinitiatief opgestaan dat zich inzet voor 
de continuïteit en voortzetting van kwaliteit en aanbod van cultuureducatie in Goirle. De gemeente 
heeft de afgelopen periode intensief contact onderhouden met het burgerinitiatief en met hen op 
een constructieve manier overeenstemming bereikt over een door het burgerinitiatief op te richten 
stichting Cultuureducatie, de werving van een cultureel coördinator en de financiering van deze 
coördinator. Het burgerinitiatief heeft afspraken tussen gemeente en het burgerinitiatief cq. de op 
te richten stichting vervolgens opgenomen in een intentieovereenkomst. Overleg over dit 
document heeft helaas geresulteerd in het besluit van het burgerinitiatief om te stoppen met het 
initiatief en om het college op 22 april hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. Wij zijn 
geschrokken van de toonzetting van deze brief. We kunnen ons voorstellen dat deze wending ook 
bij uw raad vragen oproept. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van 
zaken.  
 
Informatie 
Nadat in 2020 bekend werd dat Factorium de bezuiniging op cultuur in zijn geheel zou oppakken en 
zou worden omgebouwd tot een zelfstandige cultuureducatieschool met zzp-ers, is een 
burgerinitiatief opgestaan dat zich inzet voor het op peil houden van cultuureducatie. 
Met het burgerinitiatief zijn verschillende gesprekken gevoerd. Over de voortgang van deze 
gesprekken bent u in november 2020 en februari 2021 per raadsinformatiebrief geïnformeerd. De 
constructieve gesprekken, waarin vanuit de inhoud steeds gekeken is naar het gemeenschappelijk 
belang, hebben geresulteerd in een plan waarmee het college in april 2021 onder een aantal 
voorwaarden heeft ingestemd.  
 
Plan burgerinitiatief  
Het plan behelst het oprichten van een tijdelijke Stichting Cultuureducatie voor 18 maanden (m.i.v. 
mei 2021) ten behoeve van de coördinatie van naschoolse cultuureducatie. Hiervoor zou een 
cultureel coördinator gecontracteerd worden. Afgesproken is dat Factorium, het burgerinitiatief en 
de gemeente daarvoor ieder eenmalig € 17.000 bijdragen.  

 
De coördinatie op naschoolse cultuureducatie is geheel in lijn met het door uw raad vastgestelde 
cultuurbeleid en de (niet ingediende maar wel door het college omarmde) motie van het CDA voor 
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de uitvoering van binnen- en buitenschoolse cultuureducatie door een centrale stichting of 
coördinator, die specifiek werkt aan de verbinding tussen educatie en geïntegreerde 
cultuurbeleving.  
 
Intentieovereenkomst  
Om de belangrijkste afspraken vast te leggen tussen gemeente en de stichting hebben de 
initiatiefnemers een intentieovereenkomst opgesteld. Het college had bij een aantal punten meer 
duiding nodig en vanwege praktische uitvoerbaarheid aanvullende vragen bij deze 
intentieovereenkomst. Deze vragen zijn na afloop van de collegevergadering van 20 april gedeeld 
met de initiatiefnemers. 
 
Vervolg 
Op 22 april verstuurde het burgerinitiatief een brief aan het college waarin zij aangeeft dat zij stopt 
met het initiatief (zie bijlage). De brief valt het college rauw op het dak. Het college is geschrokken 
van de inhoud en de toon van de brief. Ondanks de inhoud van de brief blijft het college het 
initiatief omarmen. Het college staat nog steeds achter de oprichting van een stichting 
Cultuureducatie en de werving en financiering van een cultureel coördinator. Wel zijn er een aantal 
(vooral praktische) vragen over de intentieovereenkomst waarin het burgerinitiatief zaken wil 
vastleggen/regelen. Het college gaat er vanuit dat we daar in overleg uitkomen. Het college neemt 
het initiatief voor een gesprek met het burgerinitiatief om te begrijpen waarom deze brief 
verzonden is en om vanuit het gedeelde belang van cultuureducatie in Goirle een oplossing te 
vinden. 

 
NB. Tijdens het schrijven van deze raadsinformatiebrief werd duidelijk dat het burgerinitiatief de 
uitnodiging voor een gesprek aanneemt. Dit zal op korte termijn gepland worden.  

 
Bijlagen: 
Brief d.d. 22 april 2021 burgerinitiatief cultuureducatie Goirle en Riel aan college.  


