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Kennisnemen van 
De brief d.d. 23-9-2020 van het burgerinitiatief private cultuureducatie Goirle Riel aan wethouder 
Swaans en het bijbehorende antwoord. 
 
Inleiding 
Op 19 januari heeft de beeldvormende raadsvergadering over de cultuurnota plaatsgevonden. Eén 
van de insprekers was de voorzitter van het burgerinitiatief private cultuureducatie Goirle Riel. Naar 
aanleiding van zijn betoog heeft wethouder Swaans toegezegd om het voorstel dat in september 
2020 door het burgerinitiatief aan de wethouder is gezonden, ook met de raad te delen. Hierbij 
doen wij u dit voorstel toekomen inclusief het antwoord dat hierop vanuit de gemeente is gegeven. 
In deze raadsinformatiebrief wordt wat meer context geschetst over dit voorstel en de genomen 
stappen. 
 
Informatie 
Aanleiding burgerinitiatief 
Uw gemeenteraad heeft tijdens de begrotingsbehandeling op 12 november 2019 de drie culturele 
instellingen die huizen in het Cultureel Centrum Jan van Besouw, te weten: Factorium 
Podiumkunsten, Bibliotheek Midden-Brabant en Stichting Sociaal Culturele Accommodaties Goirle 
gezamenlijk een taakstellende bezuiniging opgelegd. In 2021 moet er € 50.000,00 bezuinigd zijn, 
oplopend tot € 150.000,00 in 2022 en uiteindelijk € 300.000,00 in 2023.  
Op 24 maart 2020 heeft het college ingestemd met het voorstel van de drie culturele instellingen 
om van Factorium een geprivatiseerde cultuureducatieschool te maken waar zelfstandige docenten 
werkzaam zijn. Dat betekent dat er vanaf 1 september geen georganiseerd aanbod van muziek-, 
dans- en podiumkunstenonderwijs meer in Goirle is, maar dat het aan afzonderlijke docenten is om 
als ZZP-er het aanbod voort te zetten.  
 
Naar aanleiding van dit besluit en de zorgen die bij de leden van het burgerinitiatief leven over de 
continuïteit en voortzetting van kwaliteit en aanbod van cultuureducatie (in brede zin) is het 
burgerinitiatief private cultuureducatie opgericht. Het initiatief is gericht is op voortzetting van 
kwaliteit en aanbod van cultuureducatie voor kinderen. Het betreft niet alleen cultuureducatie 
zoals nu door Factorium wordt gegeven op de basisscholen, maar breder, ook het hele aanbod aan 
(na)schoolse lessen.  
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Oorspronkelijk was de insteek van het burgerinitiatief een voortzetting van het aanbod en 
serviceniveau door het opzetten van een private cultuureducatie school in de vorm van een nieuw 
op te richten stichting.  
Om dit te realiseren wilde het burgerinitiatief aanspraak maken op een deel van de subsidie die de 
komende jaren nog aan Factorium wordt verleend en die deels wordt gebruikt om de om- en 
afbouw te bekostigen. Dit is ook door de voorzitter van het burgerinitiatief toegelicht in de 
oordeelsvormende raadsvergadering van mei 2020. 
Op 4 juni 2020 is over dit voorstel gesproken met wethouder Swaans. De financiële constructie die 
het burgerinitiatief in eerste instantie voor ogen had, behoort niet tot de mogelijkheden. Dit is door 
wethouder Swaans ook medegedeeld en uitgelegd. De structurele uitvoeringssubsidie die 
Factorium jaarlijks van de gemeente Goirle ontvangt, wordt conform artikel 4.51 van de Algemene 
Wet Bestuursrecht met een redelijke termijn afgebouwd. Het college heeft ingestemd met het 
voorstel van Factorium en daarmee zijn de resterende subsidiegelden geoormerkt voor de ombouw 
van Factorium naar een geprivatiseerde cultuureducatieschool met zelfstandige docenten.  
Overigens wordt de subsidie aan Factorium in drie jaar tijd afgebouwd met € 300.000. Dit betekent 
dat nog een bescheiden subsidiebedrag resteert waaruit een cultureel coördinator gefinancierd 
wordt die de zelfstandig werkende cultuurmakers faciliteert in de gezamenlijke marketing van 
lessen, voorstellingen en projecten en zorgdraagt voor de onderlinge afstemming en binding tussen 
de zelfstandigen.  

 
Motie 
Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad de motie ‘Een positieve draai voor het cultuuronderwijs’ 
aangenomen waarin het college wordt opgedragen om in gesprek te blijven met het Burgerinitiatief 
private cultuureducatie. In deze motie is de voorgestelde rol van het burgerinitiatief iets veranderd 
en gaat het met name over de regievoering op het cultuuronderwijs in 2020 en 2021.  
Op 20 augustus 2020 heeft wethouder Swaans gesproken met een afvaardiging van het 
burgerinitiatief. In dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo zou het burgerinitiatief op 
papier zetten hoe zij een tijdelijke regierol voor zich ziet en wat zij hiervoor nodig heeft. Daarnaast 
was afgesproken dat de gemeente het initiatief zou nemen tot een ‘vier partijen overleg’ met het 
burgerinitiatief, Factorium Podiumkunsten, de drie nieuwe zelfstandige initiatieven en de 
coördinator die vanuit Factorium de eenheid en samenwerking bewerkstelligt. Het doel van dit 
overleg was onder meer om de rol van eenieder duidelijk te krijgen en om de rol die weggelegd zou 
kunnen zijn voor het burgerinitiatief te bespreken.  
Dit ‘vier-partijen overleg’ heeft plaatsgevonden op 21 september 2020.  
 
Voorstel burgerinitiatief 
Naar aanleiding van het vier partijen overleg op 21 september heeft het burgerinitiatief op 23 
september een voorstel geschreven waarin wordt aangegeven hoe volgens de leden de kwaliteit en 
infrastructuur van cultuureducatie aan kinderen in de gemeente Goirle geborgd kan blijven.  
Het voorstel is om een Stichting Cultuureducatie Goirle op te richten in opdracht van de gemeente. 
Deze stichting zou de cultuureducatie de komende jaren moeten vormgeven en uitvoeren, zowel de 
cultuureducatie op school (die momenteel in handen is van Factorium) als de vrije naschoolse 
cultuurlessen.  

 
Vervolg 
Het burgerinitiatief doet in de brief een aantal voorstellen - waaronder het oprichten van een 
stichting, een andere indeling van het cultuuronderwijs, een andere rol voor de gemeente en een 
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herverdeling van financiële middelen -  die wat ons betreft nauw samenhangen met de cultuurnota 
die reeds ontwikkeld is en het nog op te stellen uitvoeringsprogramma.  
Diverse leden van het burgerinitiatief zijn betrokken - of in de gelegenheid gesteld om betrokken te 
zijn - bij de totstandkoming van de cultuurnota.  
 
Een inhoudelijke reactie op het voorstel van het burgerinitiatief  is wat ons betreft onderdeel van 
het traject richting een uitvoeringsprogramma. Dit programma stellen we op in samenwerking met 
de culturele partijen. Wij hopen dat het burgerinitiatief hier ook een bijdrage aan wil leveren en 
hiermee haar standpunt om te stoppen met het initiatief wil heroverwegen.  
 
Communicatie 
Naar aanleiding van het inspreken van de voorzitter van het burgerinitiatief in de beeldvormende 
raadsvergadering d.d. 19-1-2021 is op 26-2-2021 een nieuwe afspraak gepland met leden van het 
burgerinitiatief.  
 
 Bijlagen 

- Brief burgerinitiatief private cultuureducatie Goirle en Riel d.d. 23-9-2020. 
- Reactie gemeente op brief burgerinitiatief d.d. 4-2-2021 
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