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Kennisnemen van 
de stand van zaken van de uitvoering van de motie van 12, 13, 14 november 2019 over het 
onderzoek naar het herbestemmen van een deel van het Cultureel Centrum Jan van Besouw. 
(hierna: CC) 

 
   Inleiding 

 Wij hebben uw raad op 19 oktober 2020 voor het laatst geïnformeerd over de stand van zaken van 
de uitvoering van de motie herbestemmen CC van 12 november 2019.  In deze raadsinformatiebrief 
gaan wij hierop nader in. Omdat het onderzoek naar de (her) bestemming gecompliceerd is, hebben 
we gekozen voor een projectmatige aanpak (project Samenwerking SCAG-Gemeente). In dit project 
onderzoeken wij samen een aantal onderwerpen om zo te komen tot het beantwoorden van de vraag 
hoeveel ruimte er nodig is voor culturele en maatschappelijke activiteiten. Op grond daarvan kunnen 
wij beoordelen hoeveel ruimte er mogelijk overblijft om er een andere bestemming aan te geven. 
Verder besteedt de werkgroep aandacht aan juridische, technische en financiële aspecten van te 
maken keuzes. 
 
Informatie 
Sinds februari van dit jaar is een werkgroep wekelijks aan de slag gegaan met een grondige 
herziening van alle onderwerpen die de samenwerking tussen SCAG en gemeente raken. Naast 
meer praktische zaken zoals bijvoorbeeld de huurovereenkomsten en het onderhoud en beheer van 
het gebouw is het doel van het project om vast te stellen hoe het gebouw het beste gebruikt kan 
worden voor de doelen die wij als gemeente voor ogen hebben. De beleidsuitgangspunten van de 
Cultuurnota nemen wij hierin mee.  
 
Wij willen duidelijkheid over het toekomstig gebruik van het CC. Daarvoor inventariseren wij wat de 
huidige gebruikers nodig hebben aan ruimte. En wij willen onderzoeken en weten of er potentiële 
gebruikers zijn, die nog geen gebruik maken van het CC voordat wij ingrijpende – niet omkeerbare – 
besluiten nemen. De motie roept immers op om te onderzoeken of bijvoorbeeld woningbouw  
mogelijk is in een deel van het gebouw.  
 
Daarom heeft het bestuur van het SCAG de afgelopen weken avonden georganiseerd waarbij 
iedereen in Goirle is uitgenodigd om mee te denken hierover. Als gevolg van corona zijn deze avonden 
nu pas gehouden omdat een dergelijke discussie toch het beste live kan worden gehouden.  
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De resultaten van dit alles verwerken wij de komende maanden. De planning is om voor het eind van 
dit jaar een rapportage aan te bieden aan het bestuur van het SCAG en het college van B&W.  

 
Vervolg 
Wij zullen u opnieuw informeren zodra de rapportage ontvangen is.  
 
 Communicatie 
 N.v.t. 
 
 Bijlagen 
 N.v.t.  
 


