Bijlage: concept voorstel resultaatafspraken extra subsidieverstrekking De
Bunker 2016 en verdere jaren
Aanleiding
De Bunker heeft in de afgelopen jaren een flinke betalingsachterstand opgelopen aan
LEVgroep ten aanzien van de verplichtingen rondom de inzet van haar enige
beroepskracht die ingezet wordt als vrijwilligerscoördinator en beheerder. Deze
beroepskracht is gedetacheerd vanuit LEVgroep. Daarnaast is gebleken dat de
loonkosten voor deze beroepskracht dusdanig op de exploitatie van De Bunker
drukken, waardoor de financiële situatie onhoudbaar geworden is. Ondanks de
gesprekken die in de afgelopen jaren hierover ambtelijk en bestuurlijk met de
gemeente gevoerd zijn en de acties die hieruit voortgekomen zijn, heeft dit niet geleid
tot een duurzame oplossing. Aan de gemeenteraad wordt daarom gevraagd
incidenteel extra subsidie beschikbaar te stellen zodat de betalingsachterstand
ingelopen wordt en structureel extra subsidie beschikbaar te stellen, zodat de
loonkosten niet langer op de exploitatie van De Bunker rusten. Daartegenover stelt
het college van B&W dat het legitiem en noodzakelijk is om een aantal
resultaatafspraken aan de subsidieverstrekking gericht op de professionalisering van
De Bunker te verbinden.
Overeengekomen resultaatafspraken
1. De Bunker blijft zelfstandig en daarmee verantwoordelijk voor de uitvoering
van haar bestaande programma-aanbod en de aansturing van de
beroepskracht. Zij laat zich daarbij ondersteunen en adviseren door
LEVgroep.
2. De beroepskracht wordt in de periode 2016-2018 voor een aantal uren per
week vrij gemaakt om OJC De Fuse in Bakel van ondersteuning te voorzien.
De beroepskracht, het bestuur van De Fuse, LEVgroep en gemeente, werken
hiervoor in gezamenlijkheid een opdracht en plan van aanpak uit. Op basis
van deze opdracht en het plan van aanpak wordt bepaald welke ureninzet van
de beroepskracht nodig is.
3. De Bunker levert een actieve bijdrage in de uitwerking van de visie op jeugd
en jongerenwerk en het plan van aanpak dat daarop volgt, waarvoor
LEVgroep in de subsidieafspraken 2016 een projectopdracht van de
gemeente gekregen heeft.
4. De beroepskracht van de Bunker maakt actief deel uit van het netwerk
rondom jeugd. De beroepskracht van De Bunker trekt samen met de
jongerenwerker van LEVgroep op, in de aanpak van problematieken, trends
en andere ontwikkelingen rondom jeugd. Daarbij is De Bunker tevens een
voorziening waar de jongerenwerker overlast gevende jeugd(groepen) naar
toe kan leiden. Voor deze doelgroep worden in samenwerking met het
jongerenwerk en politie activiteiten ontwikkeld die passen binnen de
beleidskaders, wet- en regelgeving van betrokken partijen.
5. De Bunker maakt inzichtelijk hoeveel kwetsbare jongeren zij als vrijwilliger
begeleiden, de (algemene) aard van de spelende problematieken en De
Bunker ontwikkelt specifieke activiteiten waarmee het aanbod van
vrijetijdsbesteding in Gemert-Bakel voor een brede groep van kwetsbare
jongeren vergroot wordt. De Bunker organiseert activiteiten waarin iedereen
op eigen niveau actief deel kan nemen en participeren.
6. De Bunker stelt haar locatie beschikbaar om in samenwerking met de
LEVgroep en eventuele andere maatschappelijke organisaties, een
structurele inloop te organiseren voor jongeren met hulp- en
ondersteuningsvragen.
7. De Bunker biedt werkervaringsplekken voor jonge mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en verankert dit in haar beleid.
8. De Bunker richt zich op het trainen en ontwikkelen van talent op
uiteenlopende terreinen.

9. De Bunker draagt actief bij aan het bevorderen van culturele en
maatschappelijke participatie van jeugd, in samenwerking met andere
culturele en maatschappelijke organisaties waarvan in ieder geval De
Eendracht en Kunstlokaal en richt zich ook op uitbreiding van de
cultuureducatie in samenwerking met middelbare scholen.
10. Deze afspraken worden per kwartaal geëvalueerd op voortgang en resultaat.
In de evaluatie wordt ook meegenomen of de inzet door LEVgroep voor
ondersteuning van de Bunker, redelijkerwijs binnen de subsidieafspraken
2016 past.
Aldus op 10 maart met het bestuur van De Bunker en management van LEVgroep
besproken.

