Gemert, 20 april 2016

Eenmalig extra geld voor jongerencentrum
De Bunker
Het college van Gemert-Bakel stelt de gemeenteraad voor om De Bunker eenmalig
€ 44.690 extra subsidie te geven. Daarmee kan het jongerencentrum de
betalingsachterstand bij de LEV-groep inlopen. Voor de langere termijn moet een
onderzoek uitwijzen in welke mate De Bunker financiële steun moet krijgen.
De Bunker gaf eind 2015 aan financiële problemen te hebben. Dat komt onder meer door de
financiering van de beroepskracht die als vrijwilligerscoördinator en beheerder optreedt. De
beroepskracht is gedetacheerd vanuit de LEV-groep.
Maatschappelijke functie
Jongerencentrum De Bunker heeft een maatschappelijke functie die bijdraagt aan de
speerpunten van het gemeentelijke jeugdbeleid. “Daarom kunnen we als gemeente uitleggen
waarom we nu extra subsidie willen verlenen om het acute probleem op te lossen”, zegt
Wethouder Bevers, portefeuillehouder Sociaal Domein: “Als dat is opgelost, willen we een
onderzoek starten naar de levensvatbaarheid en een voor de toekomst bestendig concept van
het jongerencentrum.” Met die informatie wil het college zorgvuldig kunnen onderbouwen in
welke mate de loonkosten van de beroepskracht van De Bunker gecompenseerd dienen te
worden. Ook kan de gemeente dan gericht sturen op de doelstellingen en resultaten die aan
de compensatie worden gekoppeld.
Iedereen doet mee
Wethouder Bevers: “Met elkaar initiatieven waarmaken, voor een krachtig Gemert-Bakel; waar
mensen voor elkaar klaar staan en iedereen meedoet. Dat geldt ook voor jongeren. We zien
kansen om De Bunker in te zetten als een belangrijke voorziening voor kwetsbare jongeren.
Denk aan jongeren die, bijvoorbeeld, in aanmerking komen voor voorzieningen vanuit de
jeugdwet of jongeren die voor problemen en overlast zorgen in wijken en buurten. Ook is er
een mogelijkheid om structurele, professionele ondersteuning voor OJC Fuse in Bakel te
organiseren. Op die manier kan ook dat jongerencentrum een doorontwikkeling maken.
Maatschappelijke participatie en sociaal culturele ontplooiing van jongeren vanuit de
jongerencentra versterkt de eigen mogelijkheden van jongeren en (het actief) deelnemen aan
de samenleving.”
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