
 

MOTIE art. 35 RvO     Vreemd aan de orde van de dag. 

  
De raad van de Gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d.  02 -02- 2021 

 

Onderwerp: Huisvesting Jongerenwerk Goirle. 

 

Constaterende dat: 
• Het jongerenwerk gebruik maakt van het pand Mainframe; 

• Het gebouw Mainframe onderdeel is van nieuwbouwplannen in het centrum van Goirle; 

• De raad besloten heeft de kapitaalslasten voor het gebouw Mainframe per 1-1-2023 te bezuinigen; 

• Voor deze bezuiniging in de begroting een bedrag van € 45.000,-  is opgenomen, ingaande 2023; 

• De inzet van het “ Maatschappelijk Vastgoed Goirle” is onderzocht in 2016; 

• Uit dat rapport blijkt dat er in Goirle meer maatschappelijk vastgoed beschikbaar is dan dat er vraag naar is; 

• Er in 2020 ook in het plan Bakertand ruimte is gereserveerd voor maatschappelijke doeleinden; 

• De spreiding van het maatschappelijk vastgoed in Goirle onevenredig verdeeld is over het grondgebied van Goirle; 

• In het Brede School concept ook ruimte is voor samenwerking met diverse partijen die gericht zijn op kinderen en hun ontwikkeling; 

• De raad op 10 april 2012 het college in een motie vraagt om de herhuisvesting van Stichting Jong te onderzoeken; 

• De raad op 6 juni 2017 de herijking van het “Integraal Ontwikkelplan Centrum Goirle” vaststelde met daarin besloten dat er voor de 

activiteiten in Mainframe een nieuw onderkomen moet worden gezocht; 

• Dat er ten gevolge van de huur- en contractopzegging aan Stichting Jong, grote maatschappelijke onrust is ontstaan in Goirle over het 

voortbestaan van goed jongerenwerk. 

 

 

 

 

 



Van oordeel zijnde dat: 
• Jongerenwerk in Goirle van groot belang is voor onze gemeenschap; 

• Het van belang is dat jongeren prettig en gezond kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige volwassenen die actief 

deelnemen aan het sociale, economische en culturele leven; 

• Het jongerenwerk een taak heeft in het vroeg signaleren van problemen en het (mede) zoeken naar een passende oplossing met de jongere 

zelf en de daarvoor ingerichte en gekwalificeerde instellingen in het Sociaal Domein; 

• Jongerenwerkers een actieve rol spelen in het toe leiden naar passende ondersteuning in het Sociale Domein en andere hulpverlening; 

• Het jongerenwerk uit veel meer bestaat dan preventieve zorg voor kwetsbare jongeren; 

• Het jongerenwerk niet kan functioneren zonder een “home” waar de jongeren bij elkaar kunnen komen en waarin ruimtes zijn voor 

activiteiten en gesprekken met leeftijdgenoten en jongerenwerkers. 

 

Van mening zijnde dat 
• Preventieve activiteiten bijdragen aan de hoofddoelen van het Sociaal Domein: bevorderen van de maatschappelijke participatie, 

vergroten van de zelfredzaamheid en versterken van de kracht van de samenleving; 

• Het van groot belang is dat jongeren een eigen “home” hebben; 

• Outreachend werken geen hoofddoel is maar een van de vele methodes om jongeren te bereiken. 

• Door het college voorbij wordt gegaan aan de wens van de raad andere huisvesting te zoeken voor het Jongerenwerk. 

• Het college heeft nagelaten de raad te informeren over haar besluit géén vervangende ruimte te zoeken voor het Jongerenwerk. 

• De raad geen voorstel heeft ontvangen tot herhuisvesting van het Jongerenwerk; 

• De kosten in het Sociaal Domein nog steeds te hoog zijn en dus financiële aspecten ook een rol spelen. 

 

 

Draagt het college op: 

1.  Een fysiek “thuis” te zoeken voor het jongerenwerk in Goirle; 

2.  Dat te doen binnen de huidige m2 maatschappelijk vastgoed, verminderd met de m2 die het jongerenwerk nodig had in Mainframe; 

3.  Daarbij mee te nemen dat in het nieuwbouwproject Bakertand 2000 m2 maatschappelijk bestemming is ingepland; 

3.  Daarbij ook te betrekken de mogelijkheden die het Brede School concept biedt; 

4.  Een ruimte te zoeken waarbij de activiteiten van het jongerenwerk niet conflicteert met andere gebruikers; 

5.  Daarbij ook nadrukkelijk een herverdeling van het Maatschappelijk Vastgoed te betrekken. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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