
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Marijo Immink (vervanger Piet Poos)  

Onderwerp gesprek met stichting Jong van 27 januari 2021 

Datum 29-01-2021 

 
_________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
informatie over het gesprek dat op woensdag 27 januari 2021 is gevoerd met het bestuur van de 
stichting over verlenging van het contract. In dat gesprek is ruimte ontstaan om met de stichting 
Jong te praten over een contractverlenging van een jaar mits wij overeenstemming bereiken over 
een aantal voorwaarden.  
 
Inleiding 
Op 13 januari 2021 hebben wij het bestuur van de stichting Jong geïnformeerd over ons besluit om 
hen een contract aan te bieden voor de duur van 3 maanden met als doel afbouw en overdracht 
van het jongerenwerk. In dat gesprek hebben wij hen gevraagd om een reactie daarop en hebben 
hen uitgenodigd voor een vervolggesprek. Wij hebben van de stichting Jong daarop een brief 
ontvangen waarin zij aangeven het niet eens te zijn met ons besluit en dat hebben zij uitvoerig 
onderbouwd.  
 
 Informatie 
 Het college heeft daarom besloten om in het vervolggesprek een opening te bieden richting de 
mogelijkheid van contractverlening met een jaar met als doel voorzetting en verbetering 
jongerenwerk. Daar willen wij wel een aantal strikte voorwaarden aan verbinden. Met die insteek 
zijn wij het gesprek op 27 januari 2021 ingegaan. In dat gesprek hebben wij kunnen concluderen dat 
wij gezamenlijk staan voor goed jongerenwerk in Goirle en helemaal nu in deze coronatijd. Wij 
hebben vervolgens gesproken over onze voorwaarden en onze eerste conclusie daaruit is dat wij 
daar nog stevig over moeten doorpraten. Daarom zal het college om te beginnen die voorwaarden 
helder op papier zetten, zodat wij daar een vervolggesprek over kunnen hebben.  
 
Vervolg 
Het college zal de gesprekken met het bestuur van de stichting Jong voortzetten. In deze fase 
kunnen wij nog niet aangeven wanneer we de gesprekken kunnen afronden. Wij informeren uw 
raad over de uitkomst. Tussentijdse stappen kunnen wij alleen melden als beide partijen daarmee 
instemmen en als de voortgang van de gesprekken dit toelaat.  
 
 Communicatie 
 Wij hebben deze raadsinformatiebrief ook aan de stichting Jong gestuurd.  
 
 Bijlagen 
 n.v.t.  

 


