
Statement  
 
Geachte leden van de raad, 
 
Op basis van het gesprek dat een deel van het college afgelopen vrijdag heeft 
gehad met de heren  Gabriels en Verheijen, heb ik inderdaad de behoefte om 
een kort statement af te leggen.  
 
Op 25 januari 2022 stuurden wij u een raadsinformatiebrief over de 
afhandeling van de motie huisvesting jongerenwerk (aangenomen op 16 maart 
2021). Deze raadsinformatiebrief en de afhandeling van de motie roepen 
vragen en reacties op bij raadsleden. De uitvoering van de motie bleek niet aan 
uw verwachtingen te voldoen. Dat vinden wij zeer vervelend.  
 
Bij de uitvoering van de motie is ons college op een ander spoor terecht 
gekomen dan uw raad bedoelde. Voor het gebrek aan communicatie hierover 
en  ook over onze  interpretatie van de afdoening van de motie bieden wij onze 
welgemeende excuses aan.  
 
In dit statement blikken we terug en informeren we uw raad over de 
vervolgstappen die het college gaat zetten in de uitvoering van de motie.  
 
Voorop staat dat ons college -net als uw raad- wil dat jongeren een fysiek thuis 
hebben in Goirle. In de eerste periode na het aannemen van de motie hebben 
wij ons gericht op het borgen van de huisvesting op de korte termijn. Door de 
overeenkomst voortgezet gebruik is namelijk de huisvesting in Mainframe in 
ieder geval tot 1 januari 2023 geregeld. Het is ook mogelijk om de 
overeenkomst voortgezet gebruik te verlengen, mocht blijken dat wij in 2023 
het pand Mainframe nog niet nodig hebben voor de ontwikkeling van de 
woningbouwlocatie.  
 
 Daarnaast hebben wij met ContourdeTwern (hoofdaannemer van de integrale 
opdracht van het voorliggend veld) afgesproken dat zij samen met hun 
onderaannemers een integrale visie maken op de huisvesting van het 
Dorpsteam (en daarmee van alle onderaannemers en dus ook de stichting Jong 
die actief zijn in het voorliggend veld).  
 
Als daardoor de indruk is ontstaan dat het college zich onttrekt aan zijn rol of 
aan de opdracht van de raad om binnen het bestaande maatschappelijke 
vastgoed oplossingen te vinden, dan spijt ons dit. Bij het maken van deze 



afspraken waren wij gericht op de inhoud. Wat hebben onze inwoners en 
daarmee dus ook onze jongeren nodig ?  We hebben onze gedachtegang en 
aanpak onvoldoende geduid en gedeeld met uw raad.  
 
In de motie van 16 maart 2021 droeg u het college, naast het zoeken van een 
fysiek “thuis” voor het jongerenwerk in Goirle, op om: 

• dat te doen binnen de huidige m2 maatschappelijk vastgoed, verminderd 
met de m2 die het jongerenwerk nodig had in Mainframe; 

• daarbij mee te nemen dat in het nieuwbouwproject Bakertand 2000 m2 
maatschappelijk bestemming is ingepland; 

• daarbij ook te betrekken de mogelijkheden die het Brede School concept 
biedt; 

• een ruimte te zoeken waarbij de activiteiten van het jongerenwerk niet 
conflicteert met andere gebruikers; 

• daarbij ook nadrukkelijk een herverdeling van het Maatschappelijk Vastgoed 
te betrekken. 

• de raad een voorstel te doen ten aanzien van de - onder 1 t/m 6 genoemde - 
opdracht voor 31 december 2021. 

 
Wij voeren uw motie op de volgende wijze uit. Zoals aangegeven werken 
ContourdeTwern en haar onderaannemers in het eerste kwartaal van 2022 een 
visie uit op de huisvesting van het Dorpsteam. Gelijktijdig maken wij een 
overzicht van ons maatschappelijk vastgoed. Daarin staat hoeveel bruto 
vierkante meters wij hebben in ons bestaande maatschappelijk vastgoed, in de 
geplande 2000 m2 Bakertand en binnen het Brede Schoolconcept.  
 
Wat wij vervolgens moeten weten, is hoeveel vierkante meters het 
jongerenwerk nodig heeft. Dat halen wij uit de visie van ContourdeTwern en 
dat leggen wij naast ons overzicht. Wij presenteren de resultaten daarvan 
graag samen met de betrokken partijen aan u. Wanneer uw raad dat wil, 
kunnen wij dat in juli voor u organiseren.  
 
Daarna zal de volgende stap zijn, dat wij samen met ContourdeTwern met de 
huidige gebruikers van de betreffende panden gaan praten. Al deze stappen 
vragen om zorgvuldigheid en tijd om het goed uit te voeren. Daar hebben 
ContourdeTwern en Stichting Jong om gevraagd. Dat is ook nodig voor de 
huidige gebruikers die wij niet willen overvallen met plannen. We willen samen 
optrekken zodat wij met een gedragen voorstel kunnen komen.  
 



Ook hechten wij er veel belang aan om een goede omgevingsdialoog te starten 
zoals uw raad dat ook heeft vastgelegd in de Omgevingsvisie. De belangen van 
omwonenden willen wij meenemen in het voorstel dat wij uiteindelijk aan uw 
raad zullen voorleggen.  
 
Wij verwachten dat wij door gebruik te maken van de expertise van onze 
partners en door de zorgvuldigheid van het proces een goede huisvesting voor 
de lange termijn voor onze jongeren kunnen borgen. Wanneer u daar behoefte 
aan heeft, dan zijn ContourdeTwern en Stichting Jong graag bereid om u bij te 
praten.  
 
 
 
 
 


