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_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De stand van zaken m.b.t. het burgerinitiatief private cultuureducatie Goirle en Riel. 

 
Inleiding 
Op 24 april jl. informeerden wij u over de brief van het burgerinitiatief waarin ons werd 
medegedeeld dat het had besloten te stoppen.  Wij lieten u weten dat wij geschrokken zijn van de 
toonzetting van die brief en het burgerinitiatief hebben uitgenodigd voor een gesprek op korte 
termijn met als doel om te bespreken waar in het proces er miscommunicatie is opgetreden en om 
voortzetting van de reeds gemaakte plannen bespreekbaar te houden. Het burgerinitiatief is 
ingegaan op deze uitnodiging. Op 29 april heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de 
gemeente, drie leden van het burgerinitiatief en de directeur-bestuurder van Factorium. In deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitkomst van dit gesprek. 
 
Informatie 
Op 22 april jl. stuurde het burgerinitiatief cultuureducatie het college een brief waarin het aangeeft 
geen vertrouwen meer te hebben in de lokale democratie en burgerparticipatie en daarmee het 
burgerinitiatief cultuureducatie te beëindigen. Uit het gesprek dat wij op 29 april hebben gevoerd, 
blijkt dat de leden van het burgerinitiatief zich tot op heden onvoldoende gesteund voelen door de 
gemeente. We begrijpen waardoor hun vertrouwen geschonden is: in het overleg concludeerden 
we dat de communicatie vanuit het college niet optimaal is verlopen, waardoor het proces onnodig 
lang heeft geduurd. Het college heeft daarvoor, bij monde van wethouder Swaans, zijn excuses 
aangeboden. 

 
Uitkomst gesprek – vervolg burgerinitiatief  
Het gesprek op 29 april is constructief verlopen en over de openstaande bespreekpunten is 
overeenstemming bereikt. Dit betekent dat het burgerinitiatief doorgaat en een tijdelijke Stichting 
Cultuureducatie voor 18 maanden opzet (m.i.v. mei 2021). De stichting heeft als doel het 
bevorderen van het aanbieden van cultuureducatie aan kinderen en jongeren in Goirle en Riel en 
het vorm en uitvoering geven aan cultuureducatie. In het stichtingsbestuur zitten leden van het 
burgerinitiatief alsmede een zelfstandige docent die werkzaam is in het Cultureel Centrum Jan van 
Besouw. Om de opdracht van de stichting te verwezenlijken wordt door de stichting een cultureel 
manager/coördinator gecontracteerd. Deze manager gaat aan de slag voor ca. 21 uur per week en 
komt in plaats van de cultureel coördinator die voorheen voor ca. 7 uur per week in dienst was van 
Factorium. De werkzaamheden van de stichting en daarmee de functie van cultureel manager is 
tijdelijk voor 18 maanden, er is dus geen sprake van het aangaan van een structurele verplichting. 
Tijdens deze maanden blijven we nauw contact houden met de stichting om ervoor te zorgen dat 
de naschoolse cultuureducatie goed vormgegeven en geborgd wordt.  
 



 

 
Bladnummer Datum 

2 30 april 2021 

 

 

Afspraken 
Het burgerinitiatief cq. het bestuur van de Stichting Cultuureducatie Goirle en Riel en de gemeente  
tekenen op korte termijn een intentieovereenkomst waarin de gemaakte afspraken op hoofdlijnen 
vastliggen. Financiering van de cultureel coördinator vindt plaats door drie partijen: Factorium, het 
burgerinitiatief en de gemeente Goirle. Alle drie de partijen leveren een gelijke financiële bijdrage 
van eenmalig € 17.000. Gelijke inleg van de gemeente was een voorwaarde van het burgerinitiatief 
om dit voorstel te doen en ook zelf middelen in te brengen. 

 
Afdoening motie 
Met de samenwerking met het burgerinitiatief cultuureducatie, de oprichting van de Stichting 
Cultuureducatie en de intentieovereenkomst tussen gemeente en stichting doen wij de motie ‘Eén 
positieve draai voor cultuuronderwijs’ af die op 7 juli 2020 door uw raad is aangenomen.  
 

 
 
 

 


