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_________________________________________________________________________________ 

Op 11 februari 2021 ontvingen wij vragen van de PvdA fractie over cultuureducatie op basis van artikel 40 

Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het daarbij behorende 

antwoord: 

 

€ 14,6 miljoen voor Brabantse cultuureducatie  
Het Fonds voor Cultuurparticipatie heeft een rijksbijdrage van € 7,3 miljoen toegekend voor de 
derde periode van de landelijke regeling ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’. Provincie Noord-Brabant 
en 54 gemeenten verdubbelen dit bedrag om in te zetten op professionalisering, kansengelijkheid 
en verduurzaming van het cultuuronderwijs op scholen.  
Hiermee komt in vier jaar € 14,6 miljoen beschikbaar voor cultuuronderwijs in Brabant. Door deze 
unieke gezamenlijke aanvraag, hebben straks vrijwel alle Brabantse leerlingen toegang tot 
cultuuronderwijs. Zie ook: https://www.brabant.nl/actueel/nieuws/cultuur-en-erfgoed/2021/7,3-
miljoen-voor-brabantse-cultuureducatie  
Vragen PvdA Goirle en Riel  

1. Heeft Goirle ook meegedaan met deze aanvraag? Zo nee: waarom niet?  

Ja. De gemeente heeft de intentieverklaring ondertekend voor de periode 2021-2024. Hiermee 
onderschrijven we als gemeente de doelstellingen van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
2021-2024 in de provincie Noord-Brabant en de Brabantse aanpak.  

 

2. Zo ja: ontvangt de gemeente deze middelen zelf en zijn de bedragen al bekend?  

De gemeente besteedt € 0,55 per inwoner, de provincie verdubbelt dit bedrag en wij betalen het 
totaal vervolgens door. Ter vergelijking: in 2020 heeft de gemeente Goirle € 24.285,52 verstrekt aan 
Factorium. 

 

3. Wat merken de kinderen in Goirle en Riel hier van in de komende 4 jaren?  

De gemeente Goirle blijft in ieder geval tot en met 2024 deelnemen aan het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit zoals dit door het Ministerie van OCW via het Fonds 
Cultuurparticipatie wordt aangeboden. Op alle scholen draait inmiddels het CmK programma. 
Basisschool kinderen maken kennis met cultuur en gaan wellicht ook na schooltijd iets aan cultuur 
doen.  
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4. Wat voor invloed heeft dit op de culturele sector in Goirle en Riel?  

Cultuureducatie op de basisschool vergroot de kans dat kinderen zich ook na school met cultuur 
bezig houden.  

 

5. Wie bepaalt wat er met dit geld wordt ingekocht?  

 

De gemeente bepaalt dit. Het geld wordt besteed aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. 
Vanuit het programma is er de verplichting om een lokale intermediair aan te stellen. In Goirle is dit 
Factorium voor ca. 2 dagen per week.  

 

6. Zou een onafhankelijke, overkoepelende cultuurinstelling de coördinatie op zich kunnen 
nemen?  

Ja, dat zou kunnen.  

 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
 


