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Aanleiding
 Enkele jaren op rij signalen over problematische
financiële positie van De Bunker en oplopende
betalingsachterstand aan LEVgroep.
 Acties ondernomen door De Bunker, gemeente,
LEVgroep (individueel, bilateraal en gezamenlijk)
en samenwerking gezocht met de Eendracht.
 Probleem zit in de (toenemende) loonkosten
(cao-ontwikkelingen) voor de beroepskracht van
De Bunker, waardoor financiële problemen
toenemen.
 Een jongerencentrum zoals De Bunker kan in de
huidige tijd niet bestaan zonder de inzet van een
betaalde kracht als vrijwilligerscoördinator, die
tevens invulling geeft aan een aantal
beheerderstaken.

Probleemanalyse (1/3)
 In 2015 hebben we met De Bunker bekeken of zij
zelfstandig een structurele oplossing kunnen
bewerkstelligen. Op basis van de gemaakte
analyse en gevoerde gesprekken is de conclusie
dat De Bunker dit zonder externe financiering niet
kan.
 Huidige subsidies aan De Bunker:
• € 8.098,- subsidie vrijwilligersorganisaties

(i.v.m. de
grondslag voor deze subsidie wordt deze subsidie verder buiten
beschouwing gelaten)

• € 11.250,- subsidie professionalisering (professionele
instellingen)

Probleemanalyse (2/3)
 In de subsidiebeschikking 2014 is afgesproken
dat van de € 11.250,- in de jaren 2014 tot en met
2017 een bedrag van € 9.059,- rechtsreeks aan
LEVgroep uitgekeerd wordt als betalingsregeling
voor de betalingsachterstand op dat moment.
 In 2016 en 2017 moet er dus nog een bedrag van
€ 18.118,- afbetaald worden.
 Feitelijk ontvangt De Bunker nu dus jaarlijks een
subsidie professionalisering van € 2.191,75.

Probleemanalyse (3/3)
 De jaarlijkse loonkosten bedragen in 2016 in
totaal € 41.066,-.
 Jaarlijks moet De Bunker dus minimaal € 29.816,(41.066 -/- 11.250) aan loonkosten binnen de
eigen exploitatie opvangen.
 Door dit structurele tekort is er opnieuw een
betalingsachterstand ontstaan:
• Vanaf februari 2015 zijn door Bunker geen
betalingen meer aan LEVgroep gedaan.
• Het gaat in de periode februari 2015 tot en met maart
2016 om een bedrag van € 44.690,-

Oplossingsrichting
 De exploitatie van De Bunker kan financieel
gezond gemaakt worden als de nieuwe
betalingsachterstand weggewerkt wordt en de
loonkosten niet meer op de exploitatie drukken.
 Daarvoor heeft De Bunker nodig aan subsidie:
• Bestaande subsidie van € 11.250,• Incidenteel € 44.690,- voor nieuwe
betalingsachterstand aan LEVgroep
• Structureel € 29.816,- extra subsidie voor dekking
loonkosten beroepskracht.

Uit te werken voorstel (1/2)
Het college bereidt een voorstel met de volgende
beslispunten voor:
1. Incidenteel € 44.690,- beschikbaar stellen uit
post onvoorzien t.b.v. nieuwe
betalingsachterstand
2. Voor 2016 incidenteel 29.816,- extra subsidie uit
post onvoorzien beschikbaar stellen t.b.v. inzet
professionele ondersteuning 2016.
3. Bij de voorjaarsnota 2017 op basis van een
inhoudelijk uitwerking een besluit te nemen over
structureel een extra subsidie van € 29.816,-.

Uit te werken voorstel (2/2)
 In april gaat het college hiervoor in gesprek met
De Bunker over een inhoudelijke koerswijziging
van De Bunker, met het oog op:
• Een doorontwikkeling van De Bunker tot
voorliggende voorziening voor kwetsbare jongeren
(jeugdhulp) en toeleiding van jeugdgroepen (vanuit
ambulant jongerenwerk) naar de jongerencentra.
• Professionele ondersteuning voor De Fuse.
• Intensieve samenwerking tussen LEVgroep, De
Bunker, Fuse en de Eendracht.
• En om dit alles vervolgens te vertalen naar passende
subsidieafspraken en –voorwaarden.

Vragen?

