
Voorzitter, 
 
Wat we allemaal delen is dat we de als nu bekende Van Gogh kerk van waarde vinden voor 
Etten-Leur. 
Wat we allemaal delen is dat deze historie moet blijven voortbestaan en toegankelijk moet 
blijven voor de inwoners van Etten-Leur en voor bezoekers van Etten-Leur. 
 
Waar we het niet over eens zijn, of dit alleen via eigen bezit mogelijk is. 
 
We hebben eerder als raad het college de opdracht gegeven in het belang van 
kostenbesparing de verkoop van deze kerk voor te bereiden. 
We hebben als raad vele punten als kaders meegegeven zodat dit goed geborgd is. 
Aan deze inhoudelijke punten is voldaan. 
 
Blijft over de kosten. 
Het verkopen van ontroerend goed met structurele hoge onderhoudskosten geeft ons 
ruimte de vrijkomende gelden te besteden aan het welzijn en woongenot van onze 
inwoners. Daar zijn wij als D66 voor. 
Investeren in mensen en niet in gebouwen. 
 
Bij onze inzet in de eerste termijn hadden we vragen over het risico bij de voorliggende 
afspraken, want voor onze inwoners moeten we later niet verrast worden met aanvullende 
onvoorziene kosten. Wij hebben concreet gevraagd naar 

1. Risico als niet aan de aflossing kan worden voldaan 
2. Risico dat we hoge subsidies zullen moeten blijven betalen. 

 
Hier zijn voor ons antwoorden opgekomen waarin De van Gogh Stichting duidelijke 
verantwoordelijkheid neemt. De samenwerking met de provincie hierin geeft ons aanvullend 
vertrouwen.  
Betreft de afbouw van subsidies ligt er een nieuw voorstel. Niet gebonden aan een gunstige 
exploitatie maar aan een iets hogere lening en daarmee duidelijkheid over de afbouw. 
 
Tot slot college, uw heeft de opdracht van onze raad van oktober 2019 uitgevoerd. Onze 
dank hiervoor. Bij het eerdere agendapunt over communicatie, zit de onderbouwing dat 
duidelijkheid en ook procesinformatie het proces helpen.  
Als we naar het agendapunt verkoop van de kerk kijken, zien wij een lang periode tussen 
oktober 2019 en vandaag. Er is geen twijfel dat er hard en zorgvuldig gewerkt is aan dit 
voorstel. Maar ook lang radiostilte. Bij dergelijke ingrijpende agendapunten helpt tussentijds 
de raad informeren en meenemen o.i. om hier gezamenlijk tot besluiten te komen.  
 
Als D66 zijn we duidelijk, wij hebben als raad de kaders gesteld en de opdracht gegeven. 
Op de financiële risico’s hebben we voldoende antwoord gekregen en deze zijn voor ons 
voldoende afgedekt. Wij zijn akkoord met de verkoop van de kerk zoals in het voorstel 
omschreven. 
 
Carola Groenen namens D66 Etten-Leur 


