
Pro Actief Goirle 
 

VERZOEK TOT HET HOUDEN VAN INTERPELLATIE art. 39 RvO 
Aan de voorzitter van de raad. 

 
Raadsvergadering gemeente Goirle d.d. 15 december 2020.    Definitieve datum nog invullen.  

 
Onderwerp: Interpellatie over huisvesting Jongerenwerk. 

 
 
Het college wordt verzocht deze vragen tijdens de interpellatie te beantwoorden. 
Daarbij dient ingegaan te worden op de afzonderlijke vragen. In de volgorde zoals genummerd hieronder.  

De intentie van de interpellatie is om informatie te krijgen zodat een helder beeld ontstaat over dit dossier. 

 

De volgende vragen zijn onderwerp van interpellatie: 

 
1. Welke stappen heeft het college ondernomen, sinds 12 juli 2016, op het moment dat de onderzoeksresultaten bekend werden van  het 
onderzoek “ Sociaal –Culturele Accommodaties, inzet Maatschappelijk Vastgoed Goirle”?  
Daarbij heeft de raad ingestemd met de volgende ontwikkelrichting: het zoeken van een nieuw onderkomen voor het jongerenwerk .  Dit 
om uitvoering te geven aan de wens van de raad om een andere behuizing te vinden voor Stichting Jong. 
 
2. Is er in relatie tot dit onderwerp sinds juli 2016 regelmatig overleg geweest met het bestuur van Stichting Jong? 
 
3. Door wie, wanneer en op basis van welk document is besloten dat niet langer gezocht werd naar een vervangend gebouw voor Stichting 
Jong? 
 
4. Heeft het college een voorstel aan de raad laten toekomen waarin wordt voorgesteld om af te wijken van het raadsbesluit dat gezocht 
wordt naar een andere vervangende behuizing voor het Jongerenwerk of Stichting Jong? 
 
5.  Zijn er aan  Stichting Jong alternatieve ruimten aangeboden? 
 



6. Stichting Jong heeft meerdere malen alternatieve locaties voorgesteld, waarom bent u daar niet op in gegaan of heeft u die niet laten 
onderzoeken? 
 
7. Waarom is de raad niet vooraf geïnformeerd over het besluit de huur van Stichting Jong op te zeggen voor Mainframe,  zonder het 
aanbieden van alternatieve huisvesting of de toezegging tot het zoeken naar andere huisvesting? 
 
8. Waarom wordt de huur van Stichting Jong niet opgezegd in 2023 wanneer het gebouw Mainframe vrij moet komen voor een andere 
invulling van de ondergrond? 
 
Het bestuur van Stichting Jong is tijdens dat bestuurlijk overleg (RIB 8-12-2020)uitgedaagd om kritisch naar de eigen dienstverlening te 
kijken met als doel om deze op een andere wijze vorm te geven. Een van de aspecten is om te bekijken of jongerenwerk vanuit 
bijvoorbeeld wijkpunten, wijkcentra of ontmoetingsplekken ingericht kan worden. Hiermee wordt meer ingespeeld op de snel 
veranderende samenleving.  
9. Wat wordt bedoeld met de “snel veranderende samenleving”?  

- En wat is daarvan de invloed op het Jongerenwerk? 
- Kan het college aantonen dat het in de praktijk ook mogelijk is het jongerenwerk op die manier in te richten?  
- Heeft het college voorbeelden van andere gemeentes waar jongerenwerk actief is zonder over een eigen ruimte te beschikken? 

 

De gemeente heeft de taak om (kwetsbare) jongeren te ondersteunen, en is dus ook verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorg.  
10. Hoe gaat U het jongerenwerk in de gemeente Goirle waarborgen na 1 juli 2021? 
 
“Goed jongerenwerk is essentieel voor jongeren (...)” (Raadsinfo 8-12-20).  
11. Staat het belang van jongeren centraal in dit verhaal?  

- Zo nee, welk belang heeft dan prioriteit?  
- Wat gebeurt er als het Stichting Jong niet lukt om (een deel van) haar taken na 1 juli 2021 uit te voeren? 
- Doet de gemeente Goirle ten aanzien van het jongerenwerk meer dan wettelijk is voorgeschreven? Zo ja, wat doet zij meer? 
- In hoeverre is preventie daarbij belangrijk 
 

12. Heeft u het voornemen om in het pand Mainframe kort na 1 juli 2021 een andere huurder te vestigen? 
 
 
 



  
Volgend jaar vinden opnieuw aanbestedingen plaats in de zorg.  
13. Heeft u het voornemen om Stichting Jong daarvoor niet uit nodigen? 
 

In het kader van onder andere goed bestuur, transparantie en sturen op resultaat heeft u regelmatig contact met allerlei verenigingen, 
stichtingen, zorgverleners en ondernemers. 
 
14.  Hoe kan het dat in de tijd tussen het raadsbesluit november 2019 en het opzeggen van de huur geen contact is geweest tussen Stichting 
Jong en het college?  

- Waarom is dat op deze manier gegaan?  
- Hoe kwalificeert het college de communicatie met Stichting Jong? 

 
15. Hoe gaat u de relatie met Stichting Jong weer normaliseren?  
 

Toelichting: 

De bovenstaande vragen zijn opgesteld door Pro Actief Goirle, PvdA. Arbeiderspartij en SP. 

 

Motie 3, Mainframe – De Haspel  
Op 10 april 2012 is een motie aangenomen die het volgende vraagt: De mogelijkheden voor herhuisvesting Stichting Jong naar:  
1. nieuw te bouwen locatie, 
2. Zorgcentrum Thomas van Diessenstraat te onderzoeken;   

.  De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen op 10 april 2012,  overwegende dat:   
     Het rapport K+V bevestigt dat het gebouw Mainframe te groot is voor de activiteiten van het  jongerenwerk  (rapport 

K+V);   
     De huidige locatie als woningbouwlocatie is geprioriteerd;   
      De kosten voor huisvesting jongerenwerk onevenredig hoog zijn;   
    Er een substantiële bezuiniging bereikt kan worden door een bescheidener huisvesting;   
    De raad het belang van een eigen herkenbare plek voor de jongeren onderschrijft;   
    Er geen middelen beschikbaar zijn voor herbouw sportzaal De Haspel (pag. 21, Back to Basics:  denkrichtingen 

accommodaties),  verzoekt het college optie 3: ‘verplaatsen activiteiten jongerenwerk Mainframe en vrijspelen gebouw’  
 

 



 
Onderzoek Sociaal –Culturele Accommodaties,  12 juli 2016. Inzet Maatschappelijk Vastgoed Goirle. 
Kwalitatieve analyse . 
1. Sluit aan bij doelstellingen B2B. 
2. Verbindende rol bewoners en activiteiten. 
Kwantitatieve analyse.  Mainframe heeft 7 ruimten, bezettingsgraad 17.9 %  Norm is 45 %. 
Voorstel: 
1. In te stemmen met de volgende ontwikkelrichting: het zoeken van een nieuw onderkomen voor het jongerenwerk. 
Over 2 jaar de mate van efficiënt gebruik van de Sociaal- Culturele accommodaties te evalueren (Bij motie omgezet in gelijktijdig met   

B2B II te evalueren). 
  

 Herijking Integraal Ontwikkelplan Centrum Goirle 15 -12-2016 
  -  Mainframe  zal haar functie verliezen.  
  

Raadsbesluit november 2019. 
   

 Motie 3 november 2020 Haalbaarheidsonderzoek T Loket, De Wildert en Mainframe. 
 Draagt het college op: De raad een financieel onderbouwd voorstel te doen voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek voor 

de locaties van het Loket, De Wildert en Mainframe.  LRG PAG CDA en D66 
 

 
Ondertekening en naam: 

Pro Actief Goirle 

Henk Gabriels 

 
 

 
 
 


