
Tekst invulling spreektijd tijdens oordeelsvormende vergadering van de 
gemeenteraad Goirle d.d. 19 mei 2020 
 
Marleen van Eijndhoven en Rob Kluyt (woordvoerder) 
mede namens initiatiefnemers Irene Lambour - Karen Molin - Annemiek van Puijenbroek 
gesteund door bijna 330 betrokken en bezorgde inwoners van Goirle en Riel 
 
 
Geachte aanwezigen, geachte leden van de gemeenteraad, geacht collegeleden,  
 
U zit in deze periode midden in het proces van de voorjaarsnota en daarmee de planvorming en financiële 
kaderstelling voor het kalenderjaar 2021. Dat alles in de context van een wereld, samenleving en economie 
die op een ongekende manier getroffen wordt door COVID-19. Het is op alle fronten zoeken naar een nieuw 
normaal van samen wonen, werken en leven. Er ligt voor u en uw college geen eenvoudige opgave. Een 
van de vragen die beantwoord dient te worden is het invulling geven aan en op niveau houden van het 
voorzieningenniveau in onze mooie gemeente. In dat kader richt ik mij tot u, namens een 5-tal 
initiatiefnemers gesteund door bijna 330 betrokken en bezorgde inwoners van Goirle en Riel.  
 
Wij lazen in de openbare vergaderstukken en collegebesluiten dat het college op uw verzoek bezig is met 
een nota cultuurbeleid. Die nota zal kaderstellend zijn voor de invulling van cultuur in algemene zin en 
cultuureducatie in het bijzonder. Ik realiseer me dat er ook een stevige bezuinigingsopgave voor u ligt. Uw 
college heeft op 31 maart een besluit genomen inzake bezuiniging op de culturele instellingen. Daarbij 
geeft uw collega nadrukkelijk aan dat besluit te baseren op de veronderstelling dat -en ik citeer- ‘Het 
culturele aanbod in Goirle en het serviceniveau van de drie instellingen blijft hiermee onaangetast’.  
Wij lezen in de lokale media de afgelopen weken echter iets ander en als betrokken burgers en soms als 
ouder van kinderen die van de voorzieningen gebruik maken, horen we ook nog wel eens wat.  
De grote zorg die wij hebben is dat met gekozen model van realisatie van bezuiniging cultuureducatie wel 
degelijk het serviceniveau en aanbod wordt aangetast. De middelen die bedoeld waren voor 
cultuureducatie (muziek,- dans- en theateronderwijs) lijken aan frictiekosten op te gaan. Concreet vragen 
wij ons af wat er in het najaar nog over is van cultuureducatie aan de ruim 700 kinderen uit onze gemeente. 
Wij denken dat het verstandig is om uw college om nadere garanties te vragen omtrent handhaving van 
aanbod en serviceniveau vanaf de zomer. 
 
Wij willen niet alleen onze zorg uitspreken, wij willen u ook een alternatief bieden gericht op private cultuur 
educatie. Naar onze mening kan ons initiatief, gedragen door een stevig deel van de bevolking, als 
samenwerking tussen de gemeente én de bevolking in de vorm van een nieuwe publiek private 
samenwerking tegen lagere kosten (dus na bezuinigingen) wel degelijk het aanbod en serviceniveau aan 
de 700 kinderen uit ons dorp garanderen, op de korte én de langere termijn. 
 
Langs deze weg willen wij dus onze steun uitspreken voor cultuureducatie, willen wij onze zorg met u delen 
over wat lijkt te gebeuren en daarmee de afkalving van muziek-, dans- en theateronderwijs in Goirle én 
willen wij u een alternatief aanbieden. Een innovatief en bijzondere vorm van samenwerking van 
gemeente en burgers gericht op voortzetting van cultuureducatie. Wij denken dat beter en goedkoper te 
kunnen en laten ons graag verplichten tot de door u gewenste resultaten. U heeft dus iets te kiezen. Graag 
overhandig ik u via uw griffier namens de initiatiefnemers een lijst met ruim 300 namen van inwoners van 
Goirle en Riel die onze zorg en ons initiatief steunen.  
 
Doe er uw voordeel mee bij de bespreking van de aanstaande cultuurnota, de voorjaarsnota én de 
toedeling van middelen voor de komende periode. Onze kinderen verdienen voortzetting van het o zo 
belangrijke muziek-, dans- en theateronderwijs qua aanbod en serviceniveau. Nu, eind dit jaar en over 5 
jaar. En dat kan, ook in tijden van bezuiniging. 
 
Dank voor uw aandacht, benieuwd naar uw oordeelsvorming. 


