
AMENDEMENT art. 34 RvO 

Voorstel nr. programmabegroting 2019 

Onderwerp: begroting 2019 - kwijtschelding lening SCAG

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 6 november 2018

Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Aan het raadsbesluit onder hernummering van de volgende beslispunten toe te voegen beslispunt 2: 

2. Het schuldrestant van de lening aan SCAG kwijt te schelden en daarvoor eenmalig € 181.384,00 ten laste te brengen van de 
Algemene weerstandsreserve;

Toelichting:
Gemeente Goirle heeft in het verleden een renteloze lening verstrekt aan Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle (hierna: SCAG). 
Hiervan staat nog een restschuld open van € 181.384,00. De verplichting om af te lossen, is in de loop van 2016 opgeschort vanwege de 
exploitatietekorten bij het Jan van Besouw. De schuld sleept zich nu al jaren voort. Het is een structureel probleem geworden. 

Aflossen is voorlopig niet aan de orde. De vaste lasten zijn hoog en de inkomstenstromen zijn maar beperkt te beïnvloeden. Gelukkig zijn het 
bestuur en management van het Jan van Besouw bevlogen en vasthoudend. Zij spannen zich voortdurend in om én een prachtig cultureel 
centrum neer te zetten én zo goed mogelijk uit de rode cijfers te blijven. Dat zij hier in slagen, is al een knappe prestatie op zich.  

In het coalitieakkoord staat een treffende uitspraak op pagina 5: “Kunst en cultuur mag wel wat kosten.” Wij zijn het daar mee eens, omdat het 
ook enorm veel oplevert. Mede dank zij het Jan van Besouw, hebben we een bruisende gemeenschap. Dat is goud waard. En als we ook de 
mensen gaan bereiken die nu nog een drempel ervaren, dan neemt het maatschappelijk rendement fors toe. Rondom thema’s als 
eenzaamheid en inclusieve samenleving zijn hier nog allerlei nieuwe ontwikkelingen mogelijk.  

Daarom vinden wij het zo belangrijk dat het Jan van Besouw vanaf nu alleen nog maar vooruit hoeft te kijken. Een schuld die niet is weg te 
werken, kost te veel negatieve energie. Dat kan remmend werken op de ontwikkelingen. 



Met dit amendement stellen wij voor om de schuld van het SCAG  kwijt te schelden met een eenmalige bijdrage van € 181.384,00. Dit is 
financieel haalbaar, omdat we vanaf 2020 oplopende overschotten zien in de meerjarenbegroting. Het management zal daarna gewoon 
doorgaan met dezelfde slimme bedrijfsvoering. Wij hebben daar alle vertrouwen in. En wie weet is het dankzij de kwijtschelding zelfs mogelijk 
om eindelijk een financiële buffer op te bouwen. 

Ondertekening en naam:

Pernell Criens


