
Schriftelijke vragen artikel 40 

Onderwerp: Stichting Jong 

Datum: 20-01-2021 

Fracties: SP 

Geacht college, 

Deze vragen gaan over de snel veranderende situatie en relatie tussen de gemeente en stichting 

Jong, wat de burgers en ons als raad in verwarring en verbazing achterlaat. Verwarring omdat wij als 

raad nooit geïnformeerd zijn dat het jongerenwerk geen fysieke huisvestiging nodig heeft en 

stichting Jong zijn werk niet goed zou doen. Verbazing over de manier waarop u het contract met 

stichting Jong heeft beëindigd.  Met de volgende vragen willen wij graag meer duidelijkheid over het 

genomen besluit en de voorgeschiedenis daarvan. 

1. Waarom kan het vertrouwelijk dossier over stichting Jong niet openbaar gemaakt worden? 

2. Wat als er een WOB-verzoek komt? 

3. Daarnaast verzoeken wij alle relevante ambtelijke verslagen en documenten betreft de 

huisvestiging van het jongerenwerk te verstrekken? 

4. Wethouder Poos heeft stichting Jong op 30 november 2020 medegedeeld dat de gemeente 

per 1 juli 2020 de verhuur van Mainframe stopt en dat een fysiek thuis voor jongerenwerk 

niet meer het streven is.  Wanneer heeft u als gemeente besloten dat een fysiek thuis niet 

meer nodig is voor jongerenwerk? 

5. Waarom is dit de gemeenteraad en stichting Jong niet eerder gemeld? 

6. Wat heeft de gemeente met de aangenomen moties betreft nieuwe huisvestiging 

jongerenwerk gedaan? 

7. Wethouder Poos de gemeenteraad op 12 januari mededeelde het contract met stichting 

Jong te beëindigen per 1 april 2021 omdat het jongerenwerk niet langer voldoet aan de 

kwaliteitseisen die de gemeente stelt. Wanneer heeft de gemeente besloten het contract op 

te zeggen met stichting Jong? 

8. Wat zijn de kwaliteitseisen en kunt u aangeven waar stichting Jong niet aan voldoet? 

9. Waarom heeft u de gemeenteraad dat nooit eerder gemeld dat stichting jong zijn werk niet 

goed doet? 

10. Bij Goolse kringen vertelde wethouder Poos 20 januari JL. dat ook andere besluiten op tafel 

lagen maar financieel duurder zijn, welke opties waren dat? 

11. In het persbericht Vragen en antwoorden over einde opdracht St. Jong staat dat geld geen 

kwestie was, hoe verklaart u dat dan met de eerdergenoemd uitspraak? 

12. U zegt dat het meningsverschil met stichting Jong te groot is. Heeft u naar hun verhaal 

geluisterd waarom zij argwanend zijn over u nieuwe wijze van werken in voorliggend veld? 

13. Heeft u stappen gezet naar stichting Jong om tot een compromis te komen? 

14. Heeft u spijt van de manier hoe u gecommuniceerd heeft naar stichting Jong in deze zaak? 

15. Wanneer denkt u een nieuw contract te sluiten met een nieuwe aanbieder? 

16. Kan de raad de contract beëindiging met stichting Jong terugdraaien? 

Wij hebben graag dat u de vragen met spoed behandeld en dat wij de antwoorden ruim voor 2 

februari schriftelijk ontvangen. Bij voorbaat dank. 

Met vriendelijke groet, 

Stijn van den Brekel, SP  fractievoorzitter 


