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Kennisnemen van 
De stand van zaken van uitvoering van de motie ‘Een positieve draai voor het cultuuronderwijs’.  
 
Inleiding 
Op 7 juli 2020 heeft uw raad de motie ‘Een positieve draai voor het cultuuronderwijs’ aangenomen. 
Hierin wordt het college opgedragen om in gesprek te gaan met het ‘Burgerinitiatief private 
cultuureducatie’ over de regievoering op het cultuuronderwijs in 2020 en 2021. Het college wordt 
verzocht een voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen. In deze notitie informeren wij u over de 
voortgang van de uitvoering van deze motie.  
  
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 € 50.000,00 bezuinigd zijn, 
oplopend tot € 150.000,00 in 2022 en uiteindelijk € 300.000,00 vanaf 2023.  
Op 31 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 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 onderwijsaanbod voort te zetten.  
 
Naar aanleiding van dit besluit is het Burgerinitiatief private cultuureducatie opgericht. Dit is gericht 
op voortzetting van kwaliteit en aanbod van cultuureducatie. 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 financieel echter niet haalbaar. Op 4 juni jl. is hierover gesproken met wethouder 
Swaans. Omdat het college het initiatief waardeert wil zij de energie die bij de betrokken 
initiatiefnemers zit ook zeker niet verloren laten gaan. 
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Motie 
Op 7 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie 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 heeft wethouder Swaans gesproken met een afvaardiging van het burgerinitiatief. 
In dit gesprek zijn een aantal afspraken gemaakt. Zo gaat het burgerinitiatief op papier zetten hoe 
het een tijdelijke regierol voor zich ziet en wat het hiervoor nodig heeft. Daarnaast is afgesproken 
dat de gemeente het initiatief neemt tot een ‘vier partijen overleg’ waarin naast de gemeente ook 
een afvaardiging van het burgerinitiatief plaatsneemt, Factorium Podiumkunsten en een 
afvaardiging van de drie nieuwe zelfstandige initiatieven. Ook de coördinator die vanuit Factorium 
de eenheid en samenwerking gaat bewerkstelligen tussen deze initiatieven wordt hiervoor 
uitgenodigd. Het doel van dit overleg is onder meer om de rol van eenieder duidelijk te krijgen en 
om de rol die weggelegd zou kunnen zijn voor het burgerinitiatief te bespreken.  

 
Planning 
In uw motie draagt u het college op om op 1 september 2020 een voorstel met betrekking tot de 
regievoering van het cultuuronderwijs in de oordeelsvormende gemeenteraad voor te leggen. 
Wegens de vakantieperiode heeft een gesprek met het burgerinitiatief pas op 20 augustus 
plaatsgevonden waardoor het gestelde tijdpad niet haalbaar is. Zoals u kunt lezen, zijn 
vervolgafspraken gemaakt en wordt gewerkt aan een voorstel waar alle partijen zich in kunnen 
vinden. Dit vergt alleen iets meer tijd. Eerst worden er aparte gesprekken gevoerd met alle partijen 
gevolgd door een vier partijen overleg medio september. Afhankelijk van de doorlooptijd en de 
agenda van de regiegroep is de verwachting dat het voorstel op 26 oktober in de regiegroep 
geagendeerd kan worden. Daarna zal het voorstel in een oordeelsvormende vergadering worden 
geagendeerd.  

 
Vervolg  
Conform de aangenomen motie leggen wij het nog op te stellen voorstel aan uw raad voor.  
 
  
 


