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Vergadering  Beeldvormende vergadering   

Gehouden op  8 februari 2021, 19:30 uur – via videobellen 

Opgemaakt door Berry van ‘t Westeinde 

Aanwezig  Voorzitter: Erik Schellekens 
LRG: Mark Verhoeven, Paul Brouwers 
CDA: Tess van de Wiel (vanaf 20:30 uur), Ineke Wolswijk 
PAG: Henk Gabriels, Mark van Oosterwijk 
VVD: Ad van Beurden (tot 22.30 uur), Trix Vissers 
SP: Stijn van den Brekel (tot 23:05) 
D66: Janneke van den Hout (tot 22:35 uur), Piet Verheijen 
PvdA: Pernell Criens, Karen Molin (vanaf 19:50) 
Arbeiderspartij: Arno de Laat, Servie Beekmans 
College: Johan Swaans (later), Marijo Immink, Liselotte Franssen, Mark van Stap-
pershoef 
Ambtelijke ondersteuning: mevrouw Zebregs, mevrouw Verkaik, mevrouw 
Boonmann, mevrouw Bolt, mevrouw Reinhoudt 
Stichting Jong: mevrouw Holtmaat, mevrouw De Rooij, de heer Favie.  
 

Afwezig  - 

 
 
De vergadering is terug te kijken via https://raad.goirle.nl/Vergaderingen/Beeldvormend/2021/08-
februari/19:30 
 
 
1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering. 
 
 

2. Vaststelling agenda 
Wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Beeldvorming over het beëindigen van de opdracht aan de stichting Jong voor het jongeren-
werk 
De bespreking is aan de hand van 10 thema’s verlopen. De vragen en antwoorden zijn terug te 
luisteren op de website. Deze vergadering is in zijn geheel terug te kijken en te luisteren. De 
behandelde vragen zijn hieronder aan het verslag toegevoegd. 
 

4. Aanbesteding /  (afloop / beëindiging) contract   
 

5. Kwaliteit 
 

6. Samenwerking met partners 
 

7. Communicatie 
 
8. Jongerenwerk algemeen 

 
9. Traject preventieve zorg / kwetsbare jongeren 
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10. Verbetering traject Preventieve zorg 

 
11. Thema relatie huisvesting en jongerenwerk 

Afspraak deze vragen schriftelijk te stellen. De antwoorden komen royaal voor de oordeelsvor-
mende vergadering.  
 

12. Toekomst Jongerenwerk 
 

13. Overige vragen 
 

14. Afsluiting 
Mark van Oosterwijk geeft aan dat hij behoefte heeft om de antwoorden te laten bezinken en 
daarna via de regiegroep te kijken hoe we dit verder oppakken. 
Piet Verheijen sluit zich hierbij aan. Er is erg veel informatie ontvangen. Vraagt of de gesprekken 
over een mogelijke samenwerking worden voortgezet. 
Wethouder Immink geeft aan dat er inmiddels 2 keer een gesprek is geweest en er een vervolg-
gesprek komt. Dit gaan we zeker doen. 
Mevrouw Holtmaat antwoordt dat het belangrijk is dat er een reactie komt op het voorstel van 
de stichting Jong dat er 3 weken ligt. Wil constructief praten, maar de tijd is wel een factor. Wil 
graag een jaar verlenging van het contract. Heel lang praten over de voorwaarden vooraf lijkt 
geen optie. 
Arno de Laat zou graag zien dat verkennende gesprekken met andere partijen even onhold wor-
den gezet. Wil niet worden geconfronteerd met onomkeerbare beslissingen. 
Mevrouw De Rooij wil iedereen bedanken voor de mogelijkheid om dit gesprek te voeren. Doet 
nogmaals het aanbod om het dossier bij Mainframe te bekijken. Roept op om in gesprek te blij-
ven. 
De voorzitter sluit de vergadering om 23:15 uur. 
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