Beste leden van de regiegroep,
De raad is vorige week dinsdag door het college geïnformeerd over het beëindigen van het
contract met Stichting Jong voor het uitvoeren van jongerenwerk.
Sinds deze informatie ons bereikt heeft is aanzienlijke maatschappelijke reuring ontstaan,
niet in de laatste plaats op en via (sociale) media. Hoe je het ook wendt of keert, deze
reuring doet het aanzien van volledig politiek Goirle geen goed. 'De gemeente' is de gebeten
hond.
Aanstaande maandag zal Stichting Jong op haar beurt de raad informeren over het
beëindigen van het contract.
Het is aan de raad om het college te controleren in de uitvoering. In dit geval en op dit
moment is dat erg lastig. Een goed oordeel kan pas geveld worden als de feiten duidelijk zijn.
Over (de reden van) het beëindigen van de samenwerking met Stichting Jong en de manier
waarop het zover gekomen is zijn door de toelichting van het college, het dossier dat
'vertrouwelijk' ter inzage ligt, de toelichting van Stichting Jong op maandag 25 januari,
uitingen van/namens Stichting Jong in/op de (sociale) media twee werkelijkheden ontstaan.
Beide lezingen van dezelfde gebeurtenissen zijn dermate uiteenlopend dat het naar het
oordeel van Pro Actief eerst aan de raad is om zelfstandig te onderzoeken hoe een en ander
de afgelopen drie jaar heeft geleid tot de situatie waarin we nu zitten.
We stellen daarom voor een beeldvormende raadsbijeenkomst te beleggen in de vorm van
een hoorzitting. Doel van de hoorzitting is om aan de hand van het dossier en in gesprek
met Stichting Jong én het college in het openbaar vast te stellen hoe de gebeurtenissen zich
de afgelopen drie jaar hebben voltrokken, dus:
•
•
•
•

•

•
•

op welk moment duidelijk is geworden dat Stichting Jong niet aan het contract
voldeed;
welke aantoonbare tekortkomingen tot deze conclusie hebben geleidt;
wanneer en op welke wijze daarover tussen college en Stichting Jong
gecommuniceerd is;
welke verbeteracties door college én Stichting Jong zijn ondernomen om het verschil
tussen verwachting en geleverde prestatie te overbruggen en wat daarvan het
resultaat is;
hoe Stichting Jong en het college zich hebben gedragen als het gaat om de
samenwerking met partners in het 'voorliggend veld' (Contour de Twern, MEE, IMW
en welke rol dat gespeeld heeft in de beëindiging van het contract;
welke andere partijen en overwegingen een rol hebben gespeeld die van invloed zijn
op het collegebesluit.
wat de relatie is tussen het huisvestingsvraagstuk en het opzeggen van de
overeenkomst Perceel 5 Jongerenwerk Goirle.

Eventuele andere zaken die Stichting Jong of het college graag bespreekt, kunnen uiteraard
ook aan de orde komen.

De keuze voor een openbare hoorzitting in een beeldvormende vergadering is voor ons de
enige juiste: het college legt immers niet alleen verantwoording af aan de raad, de raad legt
ook verantwoording af aan de inwoners die hij vertegenwoordigt. Er is naar het oordeel van
mijn fractie niks om achter gesloten deuren te behandelen. Er is door het college ook geen
geheimhouding voorgesteld of opgelegd. De Stichting Jong heeft aangegeven geen bezwaar
te hebben tegen een hoorzitting in het openbaar.
Namens mijn fractie verzoek ik u zo snel als mogelijk deze sessie in te plannen, liefst nog
voor de eerstvolgende raadsvergadering. Ik doe u de suggestie deze sessie in te plannen op
25 januari (deze avond is nog vrij) of op 2 februari en de raadsvergadering die daar gepland
stond te verdagen naar een later tijdstip op die avond (en gedeeltelijk naar 3 februari).
Stichting Jong heeft aangegeven op 25 januari te kunnen deelnemen.
Mocht er naar aanleiding van de beeldvormende bijeenkomst inzet van enig politiek
instrument nodig zijn, dan kan dat wellicht meteen in de raadsvergadering daarna.
Vanwege de aard van het gesprek gaat onze sterke voorkeur uit naar een fysieke
bijeenkomst in de raadzaal (indien nodig kan het aantal deelnemers van de raadsfracties
worden beperkt tot 1 per fractie).
Ik ben uiteraard graag bereid dit verzoek van toelichting te voorzien in uw vergadering van
aanstaande maandag.
Enkele weetjes die jullie kunnen helpen bij een besluit:
Desgevraagd heeft Mark van Oosterwijk zich bereid verklaard deze vergadering te kunnen
voorzitten.
De avondklok is geen bezwaar omdat de raad kan worden vrijgesteld van de avondklok. De
burgemeester kan een verklaring afgeven voor de deelnemers van Stichting Jong.

Met vriendelijke groet,
mede namens D66, AP, SP en PvdA.
Henk Gabriëls
Fractievoorzitter Pro Actief Goirle

