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Op 7 februari 2021 ontvingen wij vragen van Henk Gabriels van Pro Actief Goirle op basis van artikel 
40 van het Reglement van Orde met betrekking tot jongerenwerk. 
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Vragen Jongerenwerk  
De overeenkomst met Stichting Jong is aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst heeft een 
looptijd van 2 jaar, ingaande 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019. In het contract is de 
mogelijkheid opgenomen van maximaal tweemaal één jaar schriftelijke verlenging.  
 
Daarnaast kan de overeenkomst eenmalig door de opdrachtgever verlengd worden voor de duur van 
maximaal 6 maanden indien een situatie zich voor doet waarin beëindiging van de overeenkomst tot 
discontinuering van de dienstverlening leidt. Deze verlenging is niet te weigeren door de 
opdrachtnemer.  
 
Van de mogelijkheid tot een verlenging van 1 jaar is door de opdrachtgever gebruik gemaakt. Tot de 
mogelijkheid van de tweede verlenging met 1 jaar is geen gebruik gemaakt van de opdrachtgever. 
Daarvoor in de plaats is een verlenging van een half jaar gegeven aan de opdrachtnemer Stichting 
Jong.  
 
De situatie is nu voor de raad niet duidelijk.  
Vragen:  

1. Is er voor het Jongerenwerk vanaf 1 januari 2021 een opdrachtnemer die het Jongerenwerk 
uitvoert?  

Antwoord:  
Stichting Jong is een half jaar verlenging aangeboden, net zoals aan andere partijen in het 
voorliggend veld. Stichting Jong heeft hier geen gebruik van gemaakt. Daardoor liep het contract eind 
2020 van rechtswege af. We hebben een nieuw contract aangeboden tot 1 april 2021 gericht op de 
overdracht van jongerenwerk. Stichting Jong heeft hierop gereageerd, dat ze een jaarcontract wil. 
Daarom gaat de gemeente nu met Stichting Jong in overleg hierover. Stichting Jong heeft 
aangegeven het jongerenwerk te blijven uitvoeren tot we eruit zijn en de gemeente zal aan de 
betalingsverplichting blijven voldoen.  
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2. Is er na de verlengingen (1 maal 1 jaar en 1 maal een half jaar) nog een juridische 
mogelijkheid een verlening op te leggen aan Stichting Jong?  

Antwoord:  
Er is voor 2021 een optie om te verlengen met één jaar of voor een kortere periode.  
Uitgaande van 1 maal 1 jaar en 1 maal een half jaar is er nog de optie om te verlengen met half jaar 
tot eind 2021.  
 
De problemen die nu ontstaan zijn leiden tot vertragingen.  

3. Wat zijn de gevolgen van deze vertragingen voor de gemeente?  
Antwoord:  
Wij begrijpen niet precies wat u hiermee bedoeld. Op korte termijn nemen wij contact met u op voor 
verheldering van de vraag.  
 

4. Wat zijn de gevolgen voor de contiuniteit van het Jongerenwerk in Goirle?  
Antwoord:   
Jongerenwerk wordt aangeboden zoals dat altijd is aangeboden. Daarmee is de  
continuïteit gewaarborgd.  
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