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Goirle, 13 april 2021 
 

Ter informatie aan: 
- Raadsleden gemeente Goirle 
- Participatieraad 

 
Onderstaande bericht is op 12 april 2021 gestuurd naar gemeente Goirle: 
 

“Dank voor de stukken, wij bereiden onze reactie op het addendum voor en zullen daar a.s. donderdag 
met wethouder v.d. Wiel verder over spreken. 
 
Wat betreft de raadsinformatiebrief die je mee hebt gestuurd, willen wij graag het volgende 
opmerken. 
 
Deze raadsinformatiebrief gaat over de relatie tussen Stichting Jong en de gemeente Goirle en de 
stand van zaken met betrekking tot het contract. 
Wij zouden het zeer gewaardeerd hebben als wij deze brief in afschrift meteen na datering (24 maart 
2021) en niet pas 3 weken later (15 april 2021) zouden hebben ontvangen. 
 
Wat wethouder Immink schrijft over het op constructieve wijze overleggen over de inhoud van de 
aanvullende bepalingen in het contract, klopt. Sterker nog, wij waren na ons laatste overleg met haar 
in de veronderstelling dat wij tot overeenstemming waren gekomen. We hebben naar elkaar 
uitgesproken dat het streven was om voor eind maart de afspraken definitief vast te leggen. 
 
Vorige week hebben wij kennis gemaakt met wethouder van de Wiel. Tijdens dat gesprek zijn ook de 
twee nieuwe bestuursleden van Stichting Jong, de heer A. Mallens en de heer R. Knuvers voorgesteld. 
Deze week praten wij verder over het addendum bij het contract. 
 
Wij moeten helaas constateren dat op basis van de versie van het addendum dat jij nu naar ons 
opstuurt, wij de indruk hebben dat er achteruit onderhandeld wordt. Essentiële onderwerpen, zoals 
over de doelgroep, en over het concretiseren van doelen en resultaatgerichte aanpak, zijn gewijzigd. 
Dat is jammer, want zo duurt het nog langer voordat er helderheid komt over de aanvullende 
afspraken in 2021 en voordat de zo gewenste rust is teruggekeerd. 
 
Dat komt bovenop het feit dat de gemeente blijft communiceren, ook weer in deze brief, dat stichting 
Jong nu zonder contract werkt. Wij hebben al in januari en later herhaalde malen, onze zienswijze 
daarover aangegeven. Maar zonder onderbouwing blijft de gemeente dit standpunt verkondigen. Dat 
voegt toe aan de onduidelijkheid voor ons als stichting maar ook voor de medewerkers en jongeren en 
zou naar ons idee niet nodig moeten zijn. 
 
Vanwege de gewenste transparantie zullen wij een afschrift van deze mail doen toekomen aan de 
leden van de Gemeenteraad en aan de Participatieraad.” 

 
 
 
Bestuur Stichting Jong 


