MOTIE art. 35 RvO

De raad van de Gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 08-03-2022
Onderwerp: Uitvoeringsagenda Cultuur – PlanC cultuureducatie

Constaterende dat:
• De raad in mei 2021 heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van de middelen, nodig om de muziek-educatie in
Goirle – in een integrale zetting te continueren en te borgen,
• hiervoor – vanuit een particulier initiatief - de stichting “Plan C” is opgericht, met een opdracht voor een periode van
18 maanden en deze hiervoor een kwartiermaker heeft aangesteld,
• Deze periode in Oktober 2022 afloopt,
• De kwartiermaker nauwelijks in staat is geweest, gezien de beperkingen die coronamaatregelen met zich meebrachten,
haar plannen ten uitvoer te brengen.
• De afwikkeling van de verplichtingen ten aanzien van Factorium een positief saldo van ongeveer €23.000,= laat zien
• De werkzaamheden van Plan-C naadloos aansluiten op de oorspronkelijke opdracht aan Factorium
Van oordeel zijnde dat:
• Cultuur en de integrale beleving daarvan nog steeds van groot maatschappelijk belang is.
• Cultuurbeleving begint bij educatie.
• Cultuureducatie dus geborgd dient te zijn binnen de gemeenschap.
• Het waardering verdient dat er binnen Goirle nog steeds buitenschools cultuureducatie aangeboden wordt.
• Dit alleen maar succesvol kan zijn als er een goede verbinding is tussen binnen- en buitenschoolse educatie.
• Het culturele leven als in verenigingen en evenementen juist hier begint.

Draagt het college op om:
• De opdracht aan Plan-C – of diens rechtsopvolger – te verlengen om zodoende de opdracht alsnog naar behoren
uit te kunnen voeren
• Hiervoor de middelen beschikbaar te stellen, die overblijven na afwikkeling van de verplichtingen ten aanzien
van Factorium. (zie toelichting)
• Dit bedrag – circa €23.000,= in overleg met Factorium, terug te vorderen van Factorium en
• Vervolgens ter beschikking te stellen aan Plan-C om zodoende een inhaalslag te kunnen maken.
en gaat over tot de orde van de dag.
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• Toelichting
De raad heeft reeds in 2020 geconstateerd, dat met het verdwijnen van Factorium, de integrale benadering van de
cultuur educatie op termijn zal verdwijnen. En heeft ook uitgesproken dat cultuur beleving een wezenlijk onderdeel is
van welzijns beleving van mensen.
• De aangestelde kwartiermaker heeft plannen ontwikkeld om de integrale cultuur educatie te borgen, waarbij zowel
binnen- als buitenschoolse educatie en activiteiten een belangrijk element vormen.

Helaas hebben de corona maatregelen ertoe geleid, dat de juiste verbindingen in de praktijk nu pas ècht gemaakt
kunnen worden.
• Aangezien voor de afwikkeling van de verplichtingen naar Factorium, een minder groot bedrag blijkt nodig te zijn dan
begroot, ligt het voor de hand het overschot juist voor dit doel te besteden. Hierdoor hoeft dus geen extra beroep te
worden gedaan op de reserve van de gemeente en kan alsnog het doel bereikt worden. Zoals in het
meerjarenbeleidsplan van Factorium te zien is, resteert na afloop van de termijn van 3 jaren (=2024) een bedrag van
€17.000,=. Dit bedrag houdt geen rekening met de normale indexering van de subsidiegelden waar personeel bij
betrokken is. Geïndexeerd komt dit bedrag op ongeveer €23.000,=

