
 
Verzoek burgerinitiatiefvoorstel Aan de gemeenteraad van de gemeente Goirle  
 
Ter attentie van de voorzitter, Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel/onderwerp op 
de agenda van de gemeenteraad te plaatsen:  
 
Uitsluitsel realiseren op zeer korte termijn voor verenigingen en organisaties welke gebruik maken 
van het gebouw Mainframe aan de Sint janstraat, voor gebruik maar ook voor opslag zoals bijv van 
goederen fruttersfist en hobbyclub welke benodigd zijn om hobby of events te realiseren als 
ontwikkeling, bezigheid, maar ook opvang en een veilig 2e huis voor de gehele Goirlese en Rielse 
Jeugd.  
 
Deze verenigingen en organisaties hebben veelal geen budget en/of capaciteit voor 1) verhuizen, 2) 
opslag goederen 3) inrichten van hun gebruikers ruimte.  
 
Deze verenigingen hebben ook niet de “skills” en mogelijkheid om binnen 2 dagen even alles over te 
brengen naar een andere locatie laat staan een nieuwe locatie geschikt maken voor hun activiteiten  
 
Gevolg is dat door een beslissing van het college van B&W Goirle deze activiteiten in gevaar komen 
waardoor niet alleen de volledige Goirlese en Rielse Jeugd gedupeerd word in alle opzichten, maar 
zeker ook de ruim 150 Vrijwilligers letterlijk “vleugellam” gemaakt worden!  
 
Door de gerealiseerde onzekerheid welke ook nog versterkt word door de Patstelling tussen de 
Gemeente Goirle m.n. Wethouder Poos en de Stichting Jong welke sinds 2008 tot in perfectie het 
gebouw van Mainframe beheert heeft, en ook de verenigingen en organisaties goed geholpen en 
begeleid heeft, is er vanuit de vrijwilligers weinig goede hoop op toekomst perspectief !  
 
Dit word mede gerealiseerd door de wijze van beslissingen nemen en gebrekkige communicatie van 
de Gemeente richting deze verenigingen en organisaties !, echter deze organisaties en verenigingen 
hebben uitsluitend uit de media informatie gekregen via het Brabants Dagblad en een interview op 
de LOG, wat allesbehalve de schoonheidsprijs verdient !  
 
Verzoek van dit Burger Initiatief Voorstel d.d. 25 januari 2021  
 
1 – Op zeer korte termijn een toekomst bestendig plan maken met organisaties en verenigingen 
welke momenteel gebruik maken van Mainframe zodat er voor hen duidelijkheid ontstaat, om te 
voorkomen dat hun activiteiten voor de jeugd verdwijnen uit Goirle  
 
2 – Op zeer korte termijn een oplossing en budget waardoor verenigingen weten waar men 
eventueel naartoe kan zodat men kan bekijken of dat voor de organisatie of vereniging realiseerbaar 
is ( opslag – verhuizing – inrichting ) en uiteraard of de jeugd daar in mee wil bewegen. 
  
3 – Op zeer korte termijn inzicht hoe de Gemeente de voortzetting wil realiseren van het nog 
tijdelijke gebruik en beheer van Mainframe met een nieuwe partner – Na 12 jaar prima verzorging en 
begeleiding door de stichting Jong is er mede door het gebrek aan communicatie van de Gemeente 
richting deze verenigingen en organisaties een gevoel ontstaan …waarom…hoe kan dit….gebrek aan 
herkenning geopperde problemen ? Laat duidelijk zijn dat voor de meeste van de vrijwilligers er 
momenteel zeer weinig vertrouwen is in de wijze waarop opvolging plaats moet gaan vinden met 
volledig nieuwe mensen van een ander bedrijf of stichting welke mogelijk niet uit Goirle komen en 
totaal niet bekend zijn met het jeugd en jongeren werk in Goirle laat staan de Goirlese bevolking die 
het liefst niet bij Tilburg wilden horen en zich daar stevig tegen verzet hebben in het verleden  
 



Toelichting op voorstel/onderwerp:  
 
Op 1 december 2020 is beslist door het college van B&W Goirle onder nr1 afd ONT dat er een 
huuropzegging gebouw Mainframe komt met daaraan gerelateerd dat locatie word gesloopt en weg 
te bezuinigen per 1 januari 2023 en dat in herontwikkeling bouw geen jeugd en jongerencentrum 
komt zoals in de huidige hoedanigheid.  
 
Door deze beslissing is voorbij gegaan aan de verenigingen en organisaties met ruim 150 vrijwilligers 
welke gebruik maken van dit gebouw en is er onzekerheid ontstaan omdat er op dit moment totaal 
niets geregeld is met toekomstperspectief  
 
Bovenstaande staat ook haaks op het Bestuursakkoord 2018-2022 van de Gemeente Goirle en 
Tevens staat het haaks op het definitieve B2B Integraal beleidsplan sociaal domein gemeente Goirle 
2018 -2021 ( Back to Basics 2.0)  
 
Door de genomen beslissing op deze wijze zonder effectief zicht op een snel toekomstperspectief is 
er niet voldaan aan het gestelde van o.a. bestuursakkoord en B2B van de gemeente Goirle maar is er 
sprake van juist het tegenover gestelde !  
 
De Gemeente Goirle is verplicht om te zorgen voor de aanwezigheid van voorzieningen die voor 
maatschappelijke participatie van de Jeugd nodig zijn zeker voor verenigingen en organisaties die op 
vrijwilligers draaien en de Gemeente dient hen daarin optimaal te ondersteunen voor het verbeteren 
en de toegankelijkheid van hun activiteiten. 
 


