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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 
We hebben uw raad op 19 oktober 2020 en op 6 juli 2021 geïnformeerd over de uitvoering van uw 
motie om te onderzoeken of een deel van het CC een andere bestemming zou kunnen krijgen. De 
werkgroep SCAG (bestaande uit directeur CC Jan van Besouw, bestuurslid SCAG en 
beleidsmedewerkers gemeente) heeft nu een aantal concept-scenario’s ontwikkeld. Deze scenario’s 
gaat de werkgroep bespreken met de huidige gebruikers van het CC. Ze zal hierover naar 
verwachting in maart 2022 een rapport uitbrengen.  
 
Informatie 
Wat heeft de werkgroep tot nu toe gedaan?  
De werkgroep heeft eerst onderzocht of het CC nu voorziet in de behoefte van Goirle en daarbij met 
nadruk ook onderzocht of er nog mogelijk vergeten groepen gebruikers zijn. De meedenksessies zijn 
in juni gehouden.  
 
Vervolgens heeft de werkgroep twee werkbezoeken aan twee vergelijkbare culturele accommodaties 
elders gebracht. De eerste is gevestigd in een voormalige jongensschool die door de gemeente 
volledig is gerenoveerd. Het pand is in eigendom om niet overgedragen aan het stichtingsbestuur. Zij 
ontvangen geen subsidie van de gemeente en zijn in staat om zelf voldoende eigen inkomsten te 
genereren. Het tweede cultureel centrum dat de werkgroep heeft onderzocht is eigendom van een 
commercieel vastgoedbedrijf. Het stichtingsbestuur betaalt een commerciële huurprijs. Om dat te 
kunnen betalen ontvangt zij subsidie van de gemeente. Deze twee werkbezoeken hebben de 
werkgroep geïnspireerd om een viertal scenario’s op te stellen. 
 
Scenario’s 
De werkgroep heeft de vier scenario’s op hoofdlijnen beschreven. Ons college heeft hier nog geen 
standpunt over ingenomen omdat de werkgroep deze scenario’s eerst met de hoofdgebruikers van 
het CC wil bespreken.  Wij willen het eindadvies van de werkgroep afwachten. Gelet op de 
gemeenteraadsverkiezingen zal dit betekenen dat het nieuwe college het eindadvies zal behandelen 
en aan de nieuwe raad zal terugkoppelen wat de vervolgstappen worden.  
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Vervolg 
Wanneer het eindadvies van de werkgroep is ontvangen, komen wij bij uw raad terug over 
vervolgstappen. Wij willen u wel vast meegeven dat over een paar jaar groot onderhoud van het 
gebouw conform ons gebouwenbeheerplan noodzakelijk is. Mocht de raad besluiten om het gebouw 
gedeeltelijk een andere bestemming te geven, dan ontstaat daar een logisch moment om te gaan 
verbouwen.  
 
Communicatie 
We willen veel ruimte geven voor overleg en inbreng van gebruikers van het CC. De werkgroep 
neemt hierin het voortouw.  
 
 Bijlagen 
 Geen. 
__________________________________________________________________________________ 


