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Kennisnemen van 

de voortgang van de uitvoering van de motie huisvesting jongerenwerk Goirle van 2 maart 2021. 
 
Inleiding 
De gemeenteraad heeft op 2 maart 2021 een raadsbrede motie aangenomen om een fysiek thuis te 
zoeken voor het jongerenwerk in Goirle. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de 
acties en inzet voor de uitvoering van de motie. 
 
Informatie 

1. Uitvoering motie 2021 
Zoals bekend is de overeenkomst voor het pand Mainframe per 30 juni 2021 opgezegd. Het 
college heeft de opdracht om te komen tot een goede uitvalsbasis serieus genomen en er 
zijn intensieve gesprekken gevoerd met Stichting Jong. Dit heeft geleid tot een overeenkomst 
voortgezet gebruik voor het pand Mainframe tot 1 januari 2023. Hiermee beschikt het 
jongerenwerk het komende jaar over een passende uitvalsbasis. Dat heeft rust en zekerheid 
gecreëerd bij het jongerenwerk.  
 

2. Ontwikkeling centrumlocatie 
Het pand Mainframe wordt op termijn gesloopt om ruimte te maken voor herontwikkeling 
van de centrumlocatie. Er komt een budgetvoorstel om een haalbaarheidsonderzoek voor 
woningbouw voor de centrumlocatie uit te laten voeren. Dit wordt binnenkort aan uw raad 
aangeboden. Tot uiterlijk 1 januari 2023 kan het jongerenwerk worden uitgevoerd vanuit het 
pand Mainframe, zoals  is vastgelegd in de genoemde Overeenkomst voortgezet gebruik. 
 

3. Aanbesteding voorliggend veld 
Eind december 2021 heeft de gemeente Goirle naar aanleiding van een aanbesteding een 
overeenkomst gesloten met ContourdeTwern voor de opdracht Voorliggend Veld 2022 tot 
2026. Als hoofdaannemer is zij eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale 
opdracht. Het is aan haar om te bepalen hoe en vanuit welke locatie(s) zij hier uitvoering aan 
geeft. Het college heeft er vertrouwen in dat ContourdeTwern deze opdracht goed uitvoert. 
Gesprekken over huisvesting vinden dan ook plaats met de hoofdaannemer 
ContourdeTwern. De afspraak is gemaakt dat ContourdeTwern een huisvestingsplan opstelt, 
uiteraard in samenspraak met de onderaannemers, zoals bijvoorbeeld Stichting Jong.  
 
 
 

Conclusie 
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Het afgelopen jaar is gestart met de uitvoering van de betreffende motie. Voor 2022 is de huisvesting 
van het jongerenwerk goed geregeld. Bij het vinden van de juiste oplossing voor de volgende jaren 
blijven we inspelen op nieuwe ontwikkelingen en voortschrijdend inzicht. Zodat we ook voor de 
lange termijn een oplossing vinden die past bij wat de jongeren en het jongerenwerk in Goirle dan 
nodig hebben. ContourdeTwern levert als hoofdaannemer in het eerste half jaar van 2022 een 
integraal huisvestingsplan aan waarin zij haar voorstel voor de huisvesting ten behoeve van de 
uitvoering van hun integrale opdracht onderbouwen. Afhankelijk van de inhoud van dit plan, en het 
antwoord op de vraag of de gemeente daar een rol in heeft, gaat de gemeente met ContourdeTwern 
in overleg over het vervolg.  
 
Vervolg 
Door de hierboven beschreven ontwikkelingen, is sprake van een langere doorlooptijd (en 
vervolgacties) tot in 2022.  
 
Communicatie 
Er zijn al diverse gesprekken geweest met St Jong in 2021 over huisvesting. Dit heeft geresulteerd in 
o.a. voortgezet gebruik van Mainframe. Daarnaast is huisvesting in het kader van het nieuwe 
contract voorliggend veld, ook onderwerp van gesprek met hoofdaannemer ContourdeTwern. Om 
deze twee processen te stroomlijnen vindt er een gesprek plaats op 7 februari 2022 met de hoofd- 
en onderaannemer om dit proces nogmaals samen te doorlopen en afspraken te maken.  
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