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Onderwerp: Financiering tekort De Bunker 2016

Aan de raad
lnleiding
Op 10 december 2015 heeft de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling de volgende motie
aangenomen: "De gemeenteraad spreekt uit dat het college in overleg gaat met De Bunker en de
LEVgroep teneinde een door alle partijen gedragen oplossing te vinden en deze ter goedkeuring
aan de raad voorlegt". Dit naar aanleiding van een brief die De Bunker op 11 november 2015 aan
de gemeenteraad gestuurd heeft, waarin zij aangeven in financiële problemen te zitten. De Bunker
heeft een flinke betalingsachterstand aan de LEVgroep. Deze achterstand is veroorzaakt door de
loonkosten van de beroepskracht die ingezet wordt als vrijwilligerscoördinator en beheerder. De
beroepskracht is gedetacheerd vanuit de LEVgroep. De Bunker laat weten dat de loonkosten voor
deze beroepskracht dusdanig op haar exploitatie drukken, dat de financiële situatie onhoudbaar is
geworden.
ln de collegevergaderingen van 22 maarten 12 april heeft het college op basis van diverse
voorstellen dit onderwerp besproken. Op 22 maart is besloten om een B&W-informatiebijeenkomst
over dit onderwerp te houden, zodat er in de commissievergadering van 31 maart een opiniërend
debat gevoerd kon worden. Dit debat gehoord hebbende heeft het college op 12 april haar opinie
gegeven over de voortgang van dit dossier. Op basis hiervan heeft het college op 19 april dit
raadsvoorstel vastgesteld.

Beslis

1.

2.

nten
Het besluit van het college om incidenteel € 44.690,- aan De Bunker beschikbaar te
stellen voor de betalingsachterstand aan de LEVgroep en dit ten laste te brengen
van de jaarrekening 2015, te bekrachtigen.
De uitkomsten van het onderzoek naar de een voor de toekomst levensvatbaar,
realistisch en haalbaar concept van De Bunker als jongerencentrum, en de daaraan
te koppelen exploitatie en begroting, teneinde een integrale afweging te kunnen
maken:
over de hoogte van de structurele subsidie aan De Bunker ter compensatie
van de loonkosten van de beroepskracht,
de daaraan te verbinden doelstellingen en resultaatafspraken,
te betrekken b de
2017

.
.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
De raadsvergadering van 31 mei2016
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De raadsvergadering van 10 december 2015, de B&W-informatiebijeenkomst van24 maart
2016 en de commissievergadering Sociaal Domein & Volkshuisvesting van 31 maart 2016
en 12 mei 2016.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De bij de begrotingsbehandeling op 10 december 2015 is door de gemeenteraad een motie
inzake financiële positie De Bunker, ingediend door PvdA, D66 en OPA. Deze is unaniem
aangenomen door de gemeenteraad.
Beoogd effect
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Jongeren en jongvolwassenen, en in het bijzonder kwetsbare jongeren een veilige
en stimulerende plek te bieden om activiteiten te ontplooien, talenten te kunnen
ontwikkelen, vrije tijd te kunnen besteden en zich in te kunnen zetten als vrijwilliger,
in een omgeving die aansluit bij de jeugdcultuur.
Het accommodatie gebonden jongerenwerk een (financiële) impuls te geven en in
het bijzonder jongerencentrum De Bunker financieel gezond te maken.
Een doorontwikkeling in gang te zetten waarmee de jongerencentra in GemertBakel (De Bunker en Fuse) veel meer als voorliggende voorziening voor kwetsbare
jongeren benut kunnen worden, waaronder jongeren in de jeugdhulp.
Hiervoor een onderzoek te starten naar de levensvatbaarheid en een voor de
toekomst bestendig concept van jongerencentrum De Bunker.
De betalingsachterstand van De Bunker aan LEVgroep weg te werken, zodat dit
niet langer als een molensteen om de nek van De Bunker hangt.

Duurzaamheid
Maatschappelijke participatie en sociaal culturele ontplooiing van jongeren versterkt de
eigen mogelijkheden van jongeren en (het actief) deelnemen aan de samenleving. Het is
voorwaarde scheppend om jongeren op te laten groeien tot zelfstandige en volwaardige
burgers, die actief een steentje bijdragen aan het prettiger wonen, werken en leven in
Gemert-Bakel. Met elkaar initiatieven waarmaken voor een krachtig Gemert-Bakel; waar
mensen voor elkaar klaar staan en iedereen meedoet. Dit heeft een positief effect op de
'duurzaamheidpijlers' economie en mensen.
Argumenten
í.

í Geen eenmalige extra subsidie betekent het einde van De Bunker en het einde van het
jongerencentrum als maatschappelijke en sociaal culturele voorziening voor jongeren:
Als er op korte termijn geen extra budget beschikbaar komt voor De Bunker, dan moet
LEVgroep overgaan tot het geforceerd inwilligen van de betalingsachterstand.
LEVgroep geeft hier niet de voorkeur aan en heeft zich in de afgelopen jaren al
terughoudend opgesteld. Zij wachten al ruim 3 jaar op het volledig inlopen van de
betalingsachterstand, maar dat houdt een keer op.

1.2 De Bunker vindt vanuit haar maatschappelijke functie en ambitie aansluiting bij de

speerpunten van het integraal jeugdbeleid en uit het jaarverslag 2015 van De Bunker
blijkt dat het eigen vermogen na het inlopen van de betalingsachterstand in één keer
weer positief gemaakt wordt:
ln bijgevoegd notitie is een inhoudelijke en financiële beschrijving en analyse over De
Bunker gemaakt. Uit de jaarcijfers 2014 en 2015 blUkt dat de totale exploitatie in één
keer financieel gezond te maken is als de loonkosten voor de detachering van de
beroepskracht gedeeltelij k of volled ig gecom penseerd worden.
1.3 Het betreffen kosten die in het verleden gemaakt zijn,
1.4 ln 2015 is er binnen programma

2 Sociaal Domein & Volkshuisvesting naar
verwachting een ruim positief resultaat behaald.

2.1 Op öasis van de uitkomsten van het onderzoek moet beter onderbouwd worden in
welke mate de loonkosten van de beroepskracht van De Bunker gecompenseerd
dienen te worden en gericht sturing geven kan worden aan de te behalen doelstellingen
en resultaten die hieraan ten grondslag gelegd worden:
Als we niks doen dan is op basis van de beschikbare informatie duidelijk dat De Bunker

niet levensvatbaar en bestendig voor de toekomst is. Als we wel overgaan tot
structureÍe financiering, dan is de afweging of er een minimale financiering beschikbaar
gesteld wordt, zodat De Bunker beter in staat is jaarlijks een positief financieel resultaat
te behalen. Dit tegen beperkte en minder verregaande voorwaarden en
resultaatafspraken (op de winkel passen en deze draaiende houden). Of de afweging is
om een maximale financiering beschikbaar te stellen, zodat De Bunker niet alleen
financieel gezien een positief resultaat behaalt, maar ook maatschappelijk en sociaal
cultureel een grotere meerwaarde gaat behalen.
2.2 Bij een maximale financiering van de loonkosten voor de beroepskracht zijn
verregaande voorwaarden en resultaatafspraken nodig, maar is onvoldoende duidelijk
wat daarbij een levensvatbaar, realistisch en haalbaar concept voor de toekomst is:
Het onderzoek moet inzicht geven of het voor De Bunker levensvatbaar is om de in de
bijlage opgenomen concept resultaatafspraken te realiseren en wat daarbij een
haalbaar en realistisch concept voor de toekomst van het jongerencentrum is. Daarmee
wordt beoogd de volgende doelstellingen te behalen en als randvoonnraarde aan de
extra financiering te koppelen:
De Bunker legt een accent op de doorontwikkeling naar een laagdrempelige
voorliggende voorzíening voor kwetsbare jongeren en versterkt de
maatscha ppel ij ke partici patie van kwetsbare jongeren.
De Bunker biedt in de periode 2016-2018 ondersteuning aan jongerencentrum
Fuse, gericht op een doorontwikkeling naar een meer maatschappelijke en
laagdrempelige voorliggende voorziening voor jongeren uit Bakel.
De Bunker werkt nauw samen met De Eendracht en Kunstlokaal, aan de
ontwikkeling en uitvoering van een samenhangend aanbod van Activiteiten
gericht op talentontwikkeling en cultuureducatie.
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2.3 Een resultaat uit het onderzoek dient een realistische begroting te zijn, waaruit ook
blijkt welk suösrdieöedrag er daadwerkehjk nodig is voor een sluitende financiële
exploitatie van De Bunker. Dit subsidiebedrag dient conform de begrotingsafspraken
opgevoerd te worden als nieuw beleid in de begroting 2017:
ln de tijd is het realistisch gezien niet haalbaar om de resultaten van het ondezoek
mee te nemen in de begrotingsnota, omdat deze op 14 juli in de gemeenteraad wordt
behandeld en de stukken hiervoor op 2 juni bij het college moeten worden aangeleverd

Kanttekeningen
N.v.t.

Verva!len "oude" regelgeving

Financiën
De jaarrekening 2015 wordt op l{juli 2016 ter vaststelling voorgelegd aan de
gemeenteraad. Op dit moment is al duidelijk dat er in 2015 binnen programma 2 Sociaal
Domein & Volkshuisvesting naar verwachting een ruim positief resultaat behaald is. Het
besluit is wel strijdig het dominante beleidskader'herstelplan eigen vermogen 2012-2025'
en het daarin opgenomen uitgangspunt dat ledere financiële meevaller ten gunste dient te
komen van het weerstandsvermogen. Vandaar dat een expliciet besluit van de
gemeenteraad wordt gevraagd.

Uitvoering
Als uw raad conform voorstel besluit, wordt er een subsidiebeschikking voor het bedrag
van € 44.690,- opgemaakt voor De Bunker. Daarin wordt opgenomen dat de subsidie
beschikbaar gesteld wordt aan De Bunker, maar rechtstreeks aan LEVgroep overgemaakt
zal worden. De LEVgroep ontvangt een afschrift van deze subsidiebeschikking.
Starten onderzoek door onafhankelijke derde partij
Bij de besluitvorming in het college over dit voorstel was er nog geen zicht op een
onafhankelijke derde partij voor de uitvoering van het onderzoek. Op het moment dat
hierover nieuwe informatie beschikbaar is, wordt uw raad hierover via de commissie
Sociaal Domein geihformeerd. Onderdeel van de opdracht is dat er in het
onderzoekstraject minimaaltwee expertmeetings met betrokken partijen (LEVgroep, De
Bunker, OJC Fuse, gemeente, Kunstlokaal en De Eendracht) georganiseerd worden. Dit
om breed draagvlak te creëren en te behouden, maaÍ zeeÍ zeker om ook alle relevante
partijen aangehaakt te laten bl'rjven.

Bijlagen
1. Concept raadsbesluit financiering professionalisering De Bunker 2016
2. Notitie voor het college van burgemeester en wethouders 'Achtergrondinformatie en
analyse over inhoud en financiering De Bunker', inclusief bijlagen:
1) Jaarverslag De Bunker2015 metals bijlage:
1. Financieel jaaroverzicht De Bunker 2015 & begroting 2016
2. Programma overzicht De Bunker 2015
3. Brief aan gemeenteraad JC De Bunker
2) Trendwijzer Horeca van SRA Branche in zicht, maart2014
3) Concept voorstel resultaatafspraken extra subsidieverstrekking De Bunker
2016 en verdere jaren.
3. Presentatie B&W-informatiebijeenkomst 24 maart 2016 - Financiering
professionalisering De Bunker 201 6-201 I
4. Persbericht d.d. 19 april 2016
Ter inzage gelegde stukken
Geen

Gemert, 19 april 2016
het college van burgemeester en wethouders,
de loco-secretaris,

de burgemeester,

A.A. van de Voort l.s.

M.F.A.

