
Vragen SP beeldvormende vergadering overeenkomst Stichting Jong 
 
 
1. 30 december 2020 ontving stichting Jong een brief dat het contract verlengd wordt. Op 31 
december 2020 heeft u via rechtswege het contract beëindigd meldt u 12 januari 2021 de raad. 
Waarom heeft stichting Jong een brief ontvangen over een andere uitkomst dan een dag later is 
besloten? Wat is er in een dag verschil gebeurd?  
2. Waarom heeft u de beëindiging van het contract de gemeenteraad en stichting Jong 
achtereenvolgend 13 en 14 dagen later pas vertelt? 
3. U antwoord ons bij vraag 4: Het besluit dat de verhuur van Mainframe stopt, is een besluit dat de 
gemeenteraad heeft genomen bij het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 in november 
2019. Wij hebben besloten dat per 2023 Mainframe ontmantelt als gebouw wordt. Niet dat de huur 
wordt gestopt in 2021 en er geen andere locatie gezocht wordt. Waarom is gemeenteraad in 
november 2019 en 2020 niet vertelt dat dat besluit ook inhoud dat er niet meer gezocht wordt naar 
andere locaties voor een fysiek thuis voor Jongerenwerk? 
4. Waarom schuift u dat besluit in onze schoenen, terwijl dat nooit zo naar ons toe verteld is? 
5. Stichting jong heeft u meerdere malen ideeen gegeven, waar u niet op gereageert hebt staat in het 
dossier. Waarom? 
6. In Goolse kringen zei de wethouder dat ook andere besluiten op tafel lagen maar duurder waren. 
Welke waren dat? 
7. Speelde financiën ook rol in dit besluit als de wethouder dit zegt? 
8. U zegt dat de stichting jong de relatie geschaad heeft na het gesprek over de huuropzegging. Heeft 
de persoonlijke frustratie van de wethouder het besluit mede bepaalt? 
9. Hoort een bestuurder niet besluiten zakelijk te nemen? 
10. Welke beslis en informatie bevoegdheid heeft de gemeenteraad bij een subsidie of aanbesteed 
contract. Wat zijn de verschillen? 
11. Hoe kijkt u terug naar de communicatie naar de media en naar stichting Jong dat u het totale 
besluit niet volledig kon vertellen? Had een andere manier onrust kunnen voorkomen? 
12. Waarom is nu toch het contract met stichting Jong verlengd? 
 
 
 


