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Voorstel ‘CultuurEducatie Goirle 2025’ 
van  Burgerinitiatief Private Cultuureducatie Goirle Riel 
 Marleen van Eindhoven, Rob Kluyt, Irene Lambour, Karin Molin, Annemiek van Puijenbroek  
aan wethouder Johan Swaans, Goirle 
datum 23 september 2020 
 
Aanleiding 
 
Op initiatief van wethouder Swaans vond op 21 september jl het zogenaamde 4-partijen gesprek plaats 
tussen cultuur docenten werkzaam in Goirle, voortkomend uit Factorium en verenigd in MuZiGo, F-Fact en 
Musical Lab, en Factorium, gemeente Goirle en vertegenwoordigers namens het Burgerinitiatief. 
In het gesprek werd duidelijk dat borging van kwaliteit én de infrastructuur van de cultuureducatie verdere 
actie behoeft om te waarborgen dat het aanbod van cultuureducatie aan de ruim 700 kinderen in Goirle 
en Riel ook in de komende jaren op niveau én betaalbaar blijft. Een behoefte die door de aanwezige 
docenten duidelijk is uitgesproken. 
Door het besluit van Factorium in het voorjaar 2020 om de gehele bezuiniging op cultuur in Goirle voor 
haar rekening te nemen, lijkt nu sprake te zijn van versnelde en volledige privatisering van cultuureducatie 
in Goirle zonder dat dit beoogd was en/of van nadere waarborgen en/of garanties sprake is.   
Om te voorkomen dat de samenhang wegvalt en de toegang tot cultuureducatie een te hoge drempel 
kent komen we met het volgende voorstel. Deze regelt de gecontroleerde afbouw van het partnership 
met Factorium (2021-2022) en de opbouw van CultuurEducatie in Goirle onder regie van de gemeente 
Goirle. 
 
Ons voorstel 
 
1.  Oprichting stichting 
Maak gebruik van het aanbod om te komen tot particulier-private samenwerking en richt zo spoedig 
mogelijk de Stichting CultuurEducatie Goirle op. Deze stichting is het breed en lokaal gedragen 
uitvoeringsorgaan van private cultuur(educatie) in opdracht van de gemeente Goirle en is als volgt 
samengesteld: 

o bestuur bestaande uit 3 tot 5 (natuurlijke) personen; 
o Wethouder Cultuur is statutair qualitate qua voorzitter en mag een ander lid tot vice/gedelegeerd 

voorzitter benoemen; 
o 1 tot 3 leden vanuit het burgerinitiatief; 
o 1 lid namens docenten. 

Het doel van de stichting is om cultuureducatie de komende 5 jaar vorm te geven en uit te voeren: het 
gaat hier om cultuureducatie op school en vrije muzieklessen, theaterlessen, danslessen. 
 
2. Ambitie stichting 
De droom en ambities van deze stichting worden nader geformuleerd en verankerd in de ontwikkeling 
zijnde cultuurnota en bevat minimaal een aantal geformuleerde resultaten voor de komende 5 jaar. 
Uitgangspunt is Partnerschap met gemeente in gelijkwaardigheid in tegenstelling tot een meer 
traditionele opdrachtgever-opdrachtnemer verhouding. We denken aan een nieuwe wijze van 
samenwerken, bijzondere tijden vragen om innovatie en bijzondere oplossingsvarianten. 
 
3. Rol stichting 
De stichting is verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan de door de gemeente geformuleerde 
cultuureducatie opdracht, zijnde 
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o uitvoering geven aan de algemene opdracht en ambitie zoals verwoord in de statuten, de 
cultuurnota en de uitvoeringsopdracht van de gemeente aan de stichting; 

o uitvoering geven aan cultuur onderwijs op alle basisscholen in Goirle en Riel (dus niet langer door 
Factorium); 

o uitvoering geven aan vrije muziek-, theater- en danslessen denk aan het ondersteunen van de 
ZZP docenten, het organiseren van marketing en werving&selectie, planning etc; 

o ontplooïen van nieuwe initiatieven gericht op cultuureducatie in algemene zin die bijdraagt aan 
sociale cohesie en inclusiviteit. 

 
4. Financiële middelen stichting 
De stichting krijgt vanaf 1-1-2021 verantwoordelijkheid voor en zeggenschap over  

o 42K jaarlijkse huurbijdrage voor zaalhuur te besteden bij het CC Jan van Besouw in de periode 
2021-2025 (prijspeil 2020, maximale jaarlijkse index 2%) waarbij expliciet afspraken worden 
gemaakt over aantal ruimtes inclusief kapel en theaterzaal; 

o 100% bedrag (rijks- en gemeentelijke bijdrage aan) muziekonderwijs op school;  
o vanuit de cultuurnota in wording impulsbijdrage van ‘5x50K’ (5 jaren 50.000 per jaar over de 

jaren 2021-2025) voor impuls naar stichting; 
o bedrag contactfunctionaris cultuur overhevelen naar stichting zodat de stichting deze 

werkzaamheden kan overnemen. 
Daarnaast wordt verondersteld dat bestaande (culturele) subsidies (zoals HAFA subsidie) gehandhaafd 
blijven voor de periode 2021-2025. 
De stichting kan en zal daarnaast zelf onderzoeken of additionele middelen gegenereerd kunnen worden. 
 
5. Inhoud afbouw afspraken Factorium 2021-2022 
Zoals besproken dienen de volgende onderwerpen opgenomen te zijn of worden in de beschikking 
Factorium 2021/2022; 

o eigendom muziekinstrumenten per 1-1-2021 naar stichting; 
o kosten verzekering en regulier onderhoud 2021-2022 voor rekening Factorium (in het mondeling 

overleg op 21 september reeds door Factorium toegezegd); 
o ‘opbouw inzet’/uren/budget vanuit Factorium (want immers kwaliteit en aanbod op niveau) 

inhouden op subsidie en overhevelen naar stichting. 
 
Next steps 
Geef voor de verdere uitwerking een oprichtingsgroep van 3 personen (1 burgerinititatief, 1 
docentvertegenwoordiging, 1 gemeente Goirle) de opdracht om conform het bovenstaande de oprichting 
van de stichting voor te breiden. 


