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Kennisnemen van  
Uitvoering motie uitvoeringsagenda cultuur PlanC+ cultuureducatie. 
 
Inleiding 
Op 24 maart 2020 heeft het voormalige college ingestemd met het voorstel van de drie culturele 
instellingen St. Culturele Organisaties Goirle (SCAG), Bibliotheek en Factorium om de 
bedrijfsuitoefening van Factorium in Goirle m.b.t. lessen en cursussen in muziek, dans en theater, 
om te bouwen naar een geprivatiseerde cultuureducatieschool. Dit om de taakstellende bezuiniging 
op de culturele partijen te realiseren. De subsidierelatie tussen de gemeente Goirle en Factorium is 
gedurende de jaren 2020 t/m 2022 afgebouwd. Per 1 januari 2023 is de in 2019 door de 
gemeenteraad opgelegde bezuiniging van € 300.000 volledig gerealiseerd. Het resterende 
subsidiebedrag dat de gemeente Goirle aan Factorium verleende wordt conform de motie van 8 
maart 2022 overgeheveld van Factorium naar PlanC+. In deze raadsinformatiebrief leest u hier 
meer over. 
 
Informatie  
Taakstellende bezuiniging 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2019 heeft de voormalige gemeenteraad een 
taakstellende bezuiniging opgelegd aan de drie culturele instellingen die huizen in het Cultureel 
Centrum Jan van Besouw, te weten: Factorium, Bibliotheek Midden-Brabant en SCAG. 
De drie culturele instellingen zijn zelfstandig aan de slag gegaan met de bezuinigingsopgave. Om 
een bezuinigingsmogelijkheid op financiële basis te analyseren, hebben de drie partijen gezamenlijk 
een onafhankelijke accountant ingehuurd. Deze heeft de opdracht gekregen te onderzoeken hoe de 
€ 300.000 ingeboekt kan worden op een wijze die gezonde bedrijfsexploitatie voor alle drie, of ten 
minste twee van de drie, culturele instellingen mogelijk blijft maken.  
Aan de hand van het uitgebrachte advies van deze accountant hebben de drie culturele instellingen 
een voorstel gedaan waarmee het college op 24 maart 2020 heeft ingestemd.  
In het voorstel neemt Factorium de hele bezuinigingsopgave voor haar rekening. Dat doet ze door 
de dienstverlening in Goirle om te bouwen van een gesubsidieerde muziek-, dans en theaterschool 
naar een cultuureducatieschool gebaseerd op zelfstandig werkende kunstenaars en docenten.  

 
Subsidieafbouw 
De structurele uitvoeringssubsidie die Factorium jaarlijks van de gemeente Goirle ontving, is 
conform artikel 4.51 van de Algemene Wet Bestuursrecht met een redelijke termijn afgebouwd: 
- In 2021 is de subsidie aan Factorium afgebouwd met € 50.000; 
- In 2022 is de subsidie aan Factorium cumulatief afgebouwd met € 150.000; 
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- In 2023 wordt de subsidie aan Factorium cumulatief afgebouwd met € 300.000. 
Door deze afbouwconstructie heeft Factorium de ruimte gekregen de om- en afbouw op een 
verantwoorde manier binnen haar eigen exploitatie en vermogenssituatie te realiseren.  
 
Gevolgen 
SCAG en de Bibliotheek zijn met de bezuiniging ongedeerd gebleven en inwoners kunnen nog 
steeds muziek-, theater of dansles volgen, maar dan aan een geprivatiseerde 
cultuureducatieschool. Vanaf 1 september 2020 vindt er geen georganiseerd aanbod van muziek-, 
dans- en podiumkunstenonderwijs meer plaats in Goirle. Het is aan afzonderlijke docenten om als 
ZZP-er het onderwijsaanbod voort te zetten. Op 7 april 2020 is de gemeenteraad met een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd over de invulling van de bezuinigingsopgave.  

  
Burgerinitiatief   
Naar aanleiding van de bezuiniging is het Burgerinitiatief private cultuureducatie -het latere PlanC+ 
-  opgericht. Het burgerinitiatief maakte zich grote zorgen over de continuïteit en voortzetting van 
kwaliteit en aanbod van de cultuureducatie in Goirle. Het burgerinitiatief heeft een tijdelijke 
stichting cultuureducatie opgericht voor 18 maanden (mei 2021 t/m november 2022) waarin een 
cultureel coördinator werkzaam was. Deze cultureel coördinator is bekostigd door drie partijen: 
Factorium, het burgerinitiatief zelf en de gemeente Goirle.  
Na intensief overleg tussen gemeente, het burgerinitiatief, Factorium, drie nieuwe zelfstandige 
initiatieven op het gebied van dans, musical en muziek en de cultureel coördinator is eenieders rol 
besproken. Dit heeft geresulteerd in een intentieverklaring waarin de belangrijkste 
samenwerkingsafspraken tussen de gemeente en het de stichting Cultuureducatie Goirle en Riel (nu 
PlanC+) staan. Op 1 september 2020 is de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief 
geïnformeerd over dit burgerinitiatief.  
 
Motie 
Op 8 maart 2022 is er een motie aangenomen die het college opdraagt om de middelen die 
overblijven na de afbouw van Factorium met € 300.000  ter beschikking te stellen aan PlanC+. 
Omdat de oorspronkelijke uitvoeringssubsidie van de gemeente Goirle aan Factorium meer 
bedroeg dan € 300.000, blijft er een bedrag over. Dit bedrag komt inclusief indexering voor 2023 en 
verder uit op € 27.714,80. Het bedrag werd in de motie op € 23.000 geschat, maar omdat de 
subsidie aan Factorium jaarlijks geïndexeerd werd, komt het bedrag voor 2023 dus hoger uit.  
 
Op 4 april 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de gemeente Goirle de directie van 
Factorium over de uitvoering van de motie. De directie is onder een aantal voorwaarden akkoord 
gegaan met structurele overheveling van het overgebleven budget aan PlanC+.  
De gestelde voorwaarden hebben te maken met de subsidies die de gemeente Goirle verleent aan 
Factorium voor de combinatiefunctionarissen cultuur en het programma Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Beide zijn zowel inhoudelijk als financieel erg met elkaar verweven. Dit is inmiddels ook 
besproken met alle betrokken stakeholders waaronder PlanC+ en SCAG.  
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 Vervolg 
 De restsubsidie van Factorium wordt met ingang van 2023 naar PlanC+ overgemaakt. PlanC+ kan 
hiermee langer doorgaan dan oorspronkelijk bedoeld en is de motie ons inziens afgedaan.  
 
 Communicatie 
Zowel Factorium als PlanC+ zijn door middel van een brief op de hoogte gesteld. 
 
 
 Bijlagen 
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