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Aan de raad
Inleiding
In de afgelopen jaren zijn door het college verschillende voorstellen behandeld, waarin
aangegeven is om het jeugd- en jongerenwerk anders te organiseren en dit met onder andere de
vrijwilligersorganisaties zoals De Bunker en OJC Fuse op te pakken. Dit is niet gelukt en
(financiële) problemen blijven terugkeren. Jeugd- en jongerenwerk wordt nu gezien als een
voorliggende voorziening in een netwerk van maatschappelijke partners met nadruk op een
preventieve inzet voor jongeren. De gemeenteraad heeft op 31 mei 2016 aan het college opdracht
gegeven om onderzoek te doen naar de ondersteuning van De Bunker. Bovendien is besloten dat
het college met voorstellen moet komen voor het opvangen van kwetsbare jongeren. Beide
onderdelen zijn in een rapportage aan het college uitgewerkt. Daarin zijn adviezen en voorstellen
opgenomen voor de toekomstige inrichting van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente
Gemert-Bakel. Op basis van deze adviezen en voorstellen heeft het college op 1 november en 8
november binnen haar eigen discretionaire bevoegdheid besluiten genomen. Het college kiest er
voor om de raad via deze adviesnota te informeren over de genomen besluiten, om de raad toch in
de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen rondom dit onderwerp ter kennis van het
college te brengen.
Beslispunten
De gemeenteraad spreekt zijn wensen en bedenkingen uit over de hierna volgende
besluiten van het college en brengt deze ter kennis van het college:
1. Het rapport ‘Duurzaam jongerenwerk in Gemert-Bakel’, met daarin de visie op
pedagogisch jeugd- en jongerenwerk, als richtinggevend kader vast te stellen.
2. De professionele ondersteuning van De Bunker per 1 januari 2017 organisatorisch
en financieel los te koppelen van De Bunker en met LEVgroep afspraken te maken
over de aansturing, tewerkstelling en financiering van de huidige beroepskracht.
3. Aan LEVgroep in 2017 en 2018 ten opzichte van 2016 per jaar € 137.173,- extra
subsidie beschikbaar te stellen voor de tewerkstelling van deze beroepskracht voor
0,82 Fte en voor extra inzet van in totaal 1,5 Fte jongerenwerk.
4. Het bedrag van € 137.173,- ten laste te brengen van het budget jeugdhulp uit het
programma Sociaal Domein.
5. De subsidie vrijwilligersorganisaties aan jongerencentrum De Bunker en OJC Fuse
in 2017 en 2018 te continueren.
6. Een implementatieplan, inclusief resultaten, uiterlijk 1 februari 2017 ter accordering
voor te leggen aan het college.
7. Eind 2017 het rapport terug in het college te leggen met de verdere uitwerking van
de nog niet uitgewerkte aanbevelingen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De raadsvergadering van 28 november 2016

Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De B&W-informatieavond op 10 november 2016,
De commissievergadering van 24 november 2016.

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
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".
Als vervolg hierop heeft er op 24 maart 2016 een B&W-informatiebijeenkomst
plaatsgevonden, zodat er vervolgens in de commissievergadering Sociaal Domein &
Volkshuisvesting (SD&V) van 31 maart 2016 een opiniërend debat gevoerd kon worden.
Vervolgens heeft het college een voorstel aan de raad gedaan over de (financiering van
de) professionalisering van De Bunker. Dit raadsvoorstel is op 12 mei 2016 besproken in
de commissievergadering SD&V en vervolgens op 31 mei 2016 behandeld in de
gemeenteraad. Tijdens de raadsvergadering is op het concept raadsbesluit een
amendement ingediend, waarna het volgende raadsbesluit vastgesteld is:
1. 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.
2. Het college de opdracht te geven om een niet vooringenomen onderzoek te doen
naar de ondersteuning van De Bunker door een professionele kracht in de vorm
van een jongerenwerker, waarbij de professionele kracht organisatorisch en
financieel wordt losgekoppeld van De Bunker.
3. Dat De Bunker komt met voorstellen voor verbetering van hun exploitatie.
4. Dat het college komt met voorstellen voor het opvangen van kwetsbare jongeren.
Beoogd effect
Het voorliggende voorstel richt zich op het omvormen en vernieuwen van het verouderde
(klassieke) jeugd- en jongerenwerk (hierna jongerenwerk te noemen) qua doelgroep en
aanbod in Gemert-Bakel. Op hoofdlijnen en samenvattend worden daarmee onderstaande
effecten beoogd:
Huidige situatie
Bestuur
- Verouderde gesloten
jongerenbestuurscultuur
centra
- Lang zittende bestuursleden
- Moeite om nieuwe (jonge)
aanwas te vinden
- >25 jaar.
- Gericht op met name eigen
interesses.
Professionele - 0,46 Fte ambulant en
inzet
accommodatie gebonden
jongerenwerk, uitgevoerd door
1 persoon.
- 0,82 Fte vrijwilligerscoördinator
voor alleen De Bunker, die ook
ingezet wordt als beheerder,
uitgevoerd door 1 persoon en
beperkt is tot het benutten van
het eigen en zelfstandig
opgebouwde netwerk.

Beoogde situatie
- Open en vernieuwende
bestuurscultuur
- Bestuurstermijn van maximaal
4 tot 5 jaar.
- Leeftijd maximaal 25 jaar
- Representatief voor alle
hedendaagse jongerenculturen.
-

-

-

2,32 Fte ambulant,
accommodatie gebonden en
facilitair jongerenwerk
Invulling door minimaal 3
personen.
Huidige vrijwilligerscoördinator
kansen bieden om
competenties opbouw/jongerenwerk te ontwikkelen
en scope te verbreden.
Duo voor voorkomen en

-

Vrijwilligerskader

-

-

-

-

-

Bezoekers /
doelgroep

-

-

-

Programma
en
activiteiten

-

-

2 professionals die onderling
niet uitwisselbaar zijn.
2 kwetsbare functies m.b.t. de
uitvoering en de continuïteit.

Niet of nauwelijks instroom van
jonge vrijwilligers.
Blokkade voor jongere jeugd
door bestuurs/organisatiecultuur en door
uitstraling/imago.
Met name >25 jaar, oplopend
tot >40 jaar, die het
jongerencentrum als ‘eigen
huiskamer’ zien.
Beperkt draagvlak bij ouders
van jongere jeugd en daardoor
beperkte betrokkenheid.
Talentontwikkeling,
persoonlijke maatschappelijke
vorming en
jongerenparticipatie voor een
zeer beperkte groep jongeren
en met name
jongvolwassenen.
Participatie van een selecte
groep jongvolwassenen met
een beperking en afstand tot
de arbeidsmarkt.
Doelgroep en programma >18
jaar, >25 jaar en >40 jaar.
Niet of zeer beperkt gericht op
12 tot 18 jaar en dan met
name 15/16 tot 18 jaar.
Identificatie met alternatieve
(muziek-)cultuur (jaren ‘80/’90
en rock cultuur)
Selecte groep
jongvolwassenen met een
beperking, die zich in deze
(muziek-)cultuur (denken) te
herkennen.
Groot accent op
uitgaansgerelateerde
activiteiten, waarbij
alcoholgebruik nauwelijks weg
te denken is.
Poppodium en caféavonden
Beperkt aantal activiteiten
i.s.m. culturele en
maatschappelijke organisaties
zoals KunstLokaal en
Commanderij College

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

bestrijden van jongerenoverlast
(straathoekwerk).
Ondersteuning voor De Bunker
en OJC Fuse (accommodatie
geb. jongerenwerk) en
jeugdsozen in de kleine kernen
(facilitair jongerenwerk)
Stimuleren en vergroten
instroom jonge vrijwilligers
Accent op 12 tot 18 jarige en
18 tot 25 jarige. Deze laatste
groep als ‘rolmodel’ voor
jongere vrijwilligers.
Ruimte creëren voor
jongerenparticipatie en
participatie van volwassen
vrijwilligers binnen het
accommodatie gebonden en
ambulant jongerenwerk.
Persoonlijke en
maatschappelijk vorming voor
alle (kwetsbare) jongeren in
Gemert-Bakel
Versterken aansluiting bij
arbeidstoeleiding kwetsbare
jongeren en jongvolwassenen.
Versterken aansluiting jongeren
en jongvolwassenen met een
beperking of (kans op)
psychosociale problematiek.
Primair gericht op 12 tot 18
jarigen.
Specifieke aandacht voor
kwetsbare risicojongeren en
ongeorganiseerde jongeren in
deze leeftijd.
Passend en aantrekkelijk voor
alle jeugdculturen.
Verbreding groep
jongvolwassenen met een
beperking.

Groter accent op zinvolle
vrijetijdsbesteding voor 12 tot
18 jarige kwetsbare en
ongeorganiseerde jongeren,
die ook overdag plaats kunnen
vinden en niet per se of alleen
in de jongerencentra.
Activiteiten zoals
podiumkunsten ( muziek, dans,
theater, mode), training van
jongeren als rolmodel,
vaardigheidstraining (bijv.
organiseren, presenteren),

-

Financiering

-

-

-

-

Zonder subsidie en alleen op
basis van drankomzet
(alcoholisch) een gezonde
exploitatie van beide
jongerencentra.
Jongerencentra volledig
afhankelijk van het succes als
‘horecaonderneming’.
Loonkosten beroepskracht De
Bunker à € 41.066,14 per jaar,
slaat gat in exploitatie.
Huidige inzet gemeentelijke
middelen is in totaal € 54.585,plus subsidie
vrijwilligersorganisaties €
13.812,75 plus het
beschikbaar stellen van twee
accommodaties.

-

-

-

mentoraat/sociëteit voor
middelbare scholieren die
ruggensteuntje nodig hebben,
theaterimprovisatie voor
risicojongeren,
evenementenparticipatie en
arbeidsmarkttoeleiding van
jeugdige zorgcliënten met
culturele interesse,
meidenwerk, tienerwerk, etc.
Ruimte geven aan De Bunker
en Fuse voor zelfstandige
keuzes in en ontwikkeling van
programma/activiteiten gericht
op muziekcultuur, maar
tegelijkertijd stimuleren om
genoemde activiteiten i.s.m.
jongerenwerk te organiseren.
Er blijft ruimte voor de
jongerencentra om een
drankexploitatie en
muziekprogramma te draaien,
maar meer kans op succes
door ‘spin-off’ van
jongerenwerk-activiteiten en
daardoor meer instroom
nieuwe (jonge) bezoekers.
De Bunker ontvangt geen
subsidie professionele
ondersteuning (€ 11.250,-)
meer, maar heeft ook geen
loonkosten van € 41.066,14
meer. Direct financieel effect in
exploitatie is € 29.816,14
positief.
Beoogde inzet gemeentelijke
middelen is in totaal €
191.758,- plus subsidie
vrijwilligersorganisaties €
13.812,75 plus het beschikbaar
stellen van twee
accommodaties.

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
0.1 De door het college genomen besluiten betreffen een collegebevoegdheid omdat deze
binnen de beschikbare budgetten van het programma Sociaal Domein en het
beleidskader Sociaal Domein 2015-2017 uitgevoerd kunnen worden.
0.2 Toch stel het college de raad in de gelegenheid om zijn wensen en bedenkingen aan
het college kenbaar te maken en daarmee te bekrachtigen dat het college deze
besluiten definitief kan uitvoeren, omdat de gemeenteraad op 31 mei 2016 in zijn
besluiten het college een aantal opdrachten meegegeven heeft.
1.1 Het voorstel sluit aan op de doelstellingen uit het beleidskader Sociaal Domein 20152018, gericht op preventie en vroegsignalering, en de dorps- en wijkgerichte aanpak
met daarbinnen een sluitend netwerk van dienstverlening.
1.2 Het voorstel is uitgewerkt door een landelijk erkende expert op het vakgebied van
jongerenwerk en jeugdbeleid en gebaseerd op een uitgebreide consultatie van het
netwerk rondom jongeren(werk) in Gemert-Bakel:
De directie heeft voor de uitvoering van het raadsbesluit (d.d. 31 mei 2016) na
afstemming met wethouder Bevers een opdracht verstrekt voor het uitwerken van een
voorstel, aan Dhr. J.J. Noorda van Noorda en Co. Dit is een onafhankelijk bureau voor
onderzoek en aanpak van maatschappelijke jeugdproblematiek met als specialisatie
professioneel jongerenwerk.
1.3 De belangrijkste conclusies uit dit voorstel zijn:
 Ondanks dat een aantal noodzakelijke randvoorwaarden aanwezig zijn, blijkt
dat vanuit het beleid van de gemeente Gemert-Bakel onvoldoende uitwerking
gegeven is aan een (gezamenlijke) pedagogische visie, de doelen en de
functies voor duurzaam jongerenwerk.
 In de jongerencentra in Gemert en Bakel is het jongerenwerk verouderd qua
doelgroep (leeftijd) en aanbod (tachtiger jaren) en wordt een blokkade
opgeworpen naar de jongere jeugd op straat door een oude bestuurscultuur.
 Jongerenwerk in de huidige tijd en het huidige pedagogische klimaat dient zich
te richten op de potentiële doelgroep van 12 tot 18 jarigen bestaande uit
enerzijds de categorie van risicojongeren en anderzijds uit jongeren die zich om
allerlei redenen niet thuis voelen in het georganiseerde verenigingsleven op het
gebied van sport en uitgaansleven ofwel de ongeorganiseerde jongeren.
 In het uitgewerkte voorstel is becijferd dat er in Gemert-Bakel 2,6 Fte
jongerenwerk nodig is. De huidige 0,46 Fte ambulant en
accommodatiegebonden jongerenwerk bij LEVgroep en de 0,82 Fte
professionele ondersteuning bij De Bunker zijn daarmee ontoereikend voor
adequate ondersteuning aan en opvang van de kwetsbare risicojongeren in de
leeftijd van 12 tot 18 jarigen in Gemert-Bakel.
2.1 In de afgelopen drie tot vier jaar is veelvuldig overleg gevoerd met de betrokken
organisaties, is ondersteuning geboden bij de uitwerking en uitvoering van diverse
plannen voor zowel De Bunker als OJC Fuse en zijn diverse voorstellen met mogelijke
oplossingsrichtingen aan het college en uiteindelijk de gemeenteraad voorgelegd, wat
niet geleid heeft tot het (volledig) uitvoeren van verschillende plannen of het nemen van
besluiten om noodzakelijke veranderingen door te voeren:
In 2012 is er met instemming van de gemeente door De Bunker, LEVgroep en OJC
Fuse een intentieverklaring ondertekend, om te komen tot een nieuwe visie op
jongerenwerk, een nauwere samenwerking en oplossingen voor een gezondere
exploitatie van de jongerencentra. Dit heeft niet geleid tot breed gedragen voorstellen.
Vervolgens is de gemeente ruim drie jaar bestuurlijk en ambtelijk in overleg met De
Bunker geweest, om te proberen de financiële problemen binnen de bestaande
subsidies en de exploitatie van De Bunker op te lossen. Over de professionele
ondersteuning en aanhoudende financiële problemen van De Bunker heeft het college

in 2016 op 22 maart, 12 april en 19 april voorstellen besproken en bestuurlijke
afwegingen gemaakt. Vervolgens heeft dit geleid tot een raadsvoorstel dat op 31 mei
2016 in de raad behandeld is. Deze adviesnota is de volgende stap waarbij het college
een afweging gemaakt heeft.
2.2 Noch uit het voorstel en noch uit de jaarstukken van De Bunker blijkt dat zij vanuit haar
maatschappelijke rol als jongerencentrum voldoende aansluiting vindt bij of een
voldoende basis biedt voor de potentiële doelgroep van risicojongeren en
ongeorganiseerde jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
2.3 De jaarlijkse loonkosten van vrijwilligerscoördinator die door De Bunker bij LEVgroep
ingehuurd wordt, vormen een onverantwoorde structurele financiële belasting die deze
organisatie niet zelfstandig kan dragen.
2.4 Door de aansturing, tewerkstelling en financiering van de huidige beroepskracht van De
Bunker via de LEVgroep te laten lopen en deze medewerker een ontwikkelperspectief
te bieden om aansluiting bij het jongerenwerk voor de doelgroep 12 tot 18 jaar te
bieden:
2.4.a is er per direct een redelijke en billijke oplossing voor zowel De Bunker als deze
medewerker gevonden;
2.4.b is het college niet gehouden aan een afbouwtermijn van de subsidie van 2 jaar;
2.4.c is er geen direct risico op eventuele frictiekosten;
2.4.d wordt er ruimte geboden voor een werkbare overgangssituatie voor zowel De
Bunker als de betreffende medewerker.
3.1 Voor de uitvoering van jongerenwerk in Gemert-Bakel wordt geadviseerd om een
combinatie van professioneel en vrijwillig jongerenwerk met een accommodatie
gebonden, ambulante en facilitaire functie in te richten:
De LEVgroep geeft in Gemert-Bakel al uitvoering aan het jongerenwerk. Daarnaast is
LEVgroep een belangrijke kernpartner binnen het dorps- en wijkgericht werken.
Daarom wordt voorgesteld om de inrichting en uitvoering van duurzaam jongerenwerk
bij LEVgroep te beleggen. Hiervoor moet nog een offerte worden uitgebracht.
3.2 De voorgestelde 2,6 Fte jongerenwerk is op drie manieren uitvoerig onderbouwd,
namelijk door een cijfermatige analyse van sociaal economische kengetalen en
demografische gegevens van inwoners in Gemert-Bakel, en een schatting vanuit de
consultatieronde van het aantal jongeren dat behoefte heeft aan jongerenwerk.
3.3 Voorgesteld wordt om vanaf 2017 niet direct 2,6 Fte jongerenwerk in te zetten, omdat
in de 2,6 Fte in het rapport nog geen rekening gehouden is met de investeringen die
reeds gedaan zijn in het bestaande netwerk van opvoedondersteuners en
dorpsondersteuners.
3.4 Gedurende het eerst jaar van de nadere uitwerking, implementatie en uitvoering van
het vernieuwde jongerenwerk moet blijken of de 1,5 Fte formatie bij LEVgroep plus het
bij LEVgroep onderbrengen van 0,82 Fte van de huidige beroepskracht van De Bunker
voldoende is.
3.5 Een belangrijke aanvullende voorwaarde voor professioneel jongerenwerk naast
professionele inzet en accommodatie, is budget voor activiteiten met jongeren welke in
samenhang met de inzet van het jongerenwerk gebracht en verantwoord wordt.
In het subsidiebedrag aan LEVgroep is naast de formatie ook rekening gehouden met
een activiteitenbudget voor jongerenwerk van € 5.000,- per formatieplaats.
4.1 Extra inzet van jongerenwerk heeft een preventieve werking als het gaat om het beroep
dat gedaan wordt op zwaardere vormen van jeugdhulp.

4.2 In het kader van de transformatie in de jeugdzorg wordt een afbouw van intramurale en
specialistische vormen van jeugdhulp ingezet en richten we ons op de versterking van
ambulante vormen van jeugdhulp en voorliggende lokale voorzieningen zoals het
jongerenwerk.
5.1 Hoewel beperkt, lijkt er voor het huidige activiteitenaanbod van beide organisaties wel
een culturele en sociale behoefte te zijn voor in ieder geval een oudere doelgroep. De
Bunker en Fuse krijgen daarom twee jaar de tijd om aan te tonen wat de
maatschappelijke meerwaarde van dit activiteitenaanbod is.
5.2 Voor accommodatie gebonden jongerenwerk is het noodzakelijk dat dit wordt
aangeboden in een specifieke accommodatie voor jongeren (een jongerencentrum of
een eigen jongerenruimte in een grotere multifunctionele accommodatie), waarvoor De
Bunker en Fuse mogelijk nog wel gebruikt kunnen worden. Jongerenwerkers leiden
jongeren toe naar deze accommodaties, waar activiteiten voor en door jongeren
georganiseerd worden.
5.3 De Bunker en Fuse krijgen in de komende twee jaar de ruimte om:
 aansluiting te vinden bij het jongerenwerk gericht op de doelgroep 12 tot 18 jaar,
 een eigen aanbod te ontwikkelen
 de exploitatie financieel gezond te houden c.q. maken;
 maar onder de voorwaarde dat jongerenwerkactiviteiten gericht op de doelgroep
12 tot 18 jaar, gratis gebruik kunnen maken van deze twee accommodaties.
 de accommodaties voor deze activiteiten overdag en in de vooravond (tot
minimaal 21.00u) beschikbaar zijn.
 activiteiten voor de doelgroep 12 tot 18 jaar altijd voorrang krijgen op andere
activiteiten.
6.1 In een persoonlijke gesprek met LEVgroep is een toelichting gegeven op de genomen
collegebesluiten en is aan LEVgroep gevraagd om op basis van deze besluiten een
offerte uit te brengen voor de extra inzet van het jongerenwerk, het uitwerken en
uitvoeren van een implementatieplan en de tewerkstelling en aansturing van de huidige
beroepskracht bij De Bunker.
6.2 De offerte en het implementatieplan worden meegenomen in de besluitvorming over de
subsidiebeschikking 2017 aan LEVgroep. Over de subsidiebeschikking moet in ieder
geval een collegebesluit genomen worden. De gemeenteraad wordt hierover te zijner
tijd geïnformeerd.
6.3 De offerte en het implementatieplan kunnen aanleiding geven om aanvullende
(richtinggevende) besluitvorming door het college.
7.1 Met de besluitvorming door het college zijn nog niet alle adviezen uit het rapport van
een volledige uitwerking voorzien en tevens is er zoals aangegeven bij argument 3.3 op
voorhand nog niet ingezet op 2,6 Fte jeugd- en jongerenwerk.
7.2 Gedurende het eerst jaar van de nadere uitwerking, implementatie en uitvoering van
het vernieuwde jongerenwerk moet blijken of er meer of minder uitwerking nodig is op
de verschillende onderdelen uit het rapport.
Kanttekeningen
N.v.t.
Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
Het voorstel kan uitgevoerd worden binnen de budgetten van het programma Sociaal
Domein. Het structurele extra benodigde bedrag van € 137.173,- kan ten laste gebracht
worden van FCL 6682110 Tweedelijns specialistische jeugdzorg (ZIN). Dit betreft een
collegebevoegdheid en voor de financiering van dit voorstel is dus geen raadsbesluit nodig.
Voor de in dit voorstel genoemde inzet van jeugd- en jongerenwerk, een activiteitenbudget
per Fte jongerenwerk en het bij LEVgroep in dienst houden van de huidige beroepskracht
van De Bunker is in totaal € 191.758,- nodig:
 Subsidie LEVgroep inzet 1,5 Fte jongerenwerk:
€ 141.750, Subsidie LEVgroep in dienst houden huidige beroepskracht De Bunker:
€ 42.508, Subsidie LEVgroep activiteitenbudget 1,5 Fte jongerenwerk:
€ 7.500,In 2016 zijn in totaal al € 54.585,- structurele kosten in het programma Sociaal Domein
opgenomen:
 Subsidie LEVgroep inzet 0,46 Fte jongerenwerk:
€ 43.335, Subsidie professionalisering De Bunker:
€ 11.250,In totaal worden er met dit voorstel vanaf 2017 € 191.758,- -/- € 54.585,- =/= € 137.173,extra aan verplichtingen aangegaan voor jeugd- en jongerenwerk. In de bijlage is een
financieel overzicht opgenomen van alle bedragen in de huidige situatie en de bedragen in
de nieuwe situatie. Ook is daarin een specificatie van de integrale kostprijs per uur van
LEVgroep opgenomen.
Communicatie
Met communicatie is gekozen voor een zorgvuldig proces. De betrokken partijen zijn eerst
geïnformeerd. Met LEV-groep, De Bunker en OJC Fuse hebben wethouder Bevers en de
regisseur jeugd op 1 en 3 november persoonlijke gesprekken gehouden. Voor de
gemeenteraad is er op 10 november een informatiebijeenkomst geweest om een
toelichting op de besluiten te geven. Daarna maken we de informatie openbaar door een
persbericht te versturen.
Uitvoering
LEVgroep brengt een offerte uit voor de inzet van het jeugd- en jongerenwerk en stelt in
overleg met de regisseur jeugd een implementatieplan 2017 op. Waar nodig en mogelijk
worden De Bunker en OJC Fuse hierin betrokken. Het implementatieplan en de offerte
worden ter besluitvorming aan het college voorgelegd, met als doel het vaststellen van het
implementatieplan 2017 en de subsidieverlening 2017.
Er zijn in ieder geval twee belangrijke randvoorwaarden voor het implementatieplan die
door de LEVgroep meegenomen moeten worden:
1) De suggesties voor een plan van aanpak die in hoofdstuk 4 van het rapport
beschreven zijn, moeten in het implementatieplan meegenomen worden of de
suggesties die niet meegenomen (kunnen) worden, moeten onderbouwd
geparkeerd of weerlegd worden.
2) In hoofdstuk 3, paragraaf 6 worden aanbevelingen gedaan voor verantwoording en
monitoring. In het implementatieplan moet in ieder geval beschreven worden op
welke resultaten monitoring en verantwoording plaats vindt en op welke wijze dit in
de praktijk geregistreerd en gerapporteerd wordt.
De Bunker wordt nog eens gewezen op het besluit van de gemeenteraad van 31 mei 2016,
waarin besloten is dat De Bunker komt met voorstellen voor verbetering van hun
exploitatie.
Op basis van het implementatieplan wordt het professioneel jeugd- en jongerenwerk
ingericht, wordt de verbinding gelegd met het dorps- en wijkgericht werken
(dorpsondersteuners en wijkteams) en ondersteuning geboden aan De Bunker en Fuse.

De Bunker en OJC Fuse hebben op hun beurt een opdracht om aansluiting te vinden bij
activiteiten voor de doelgroep 12 tot 18 jaar onder de voorwaarden zoals benoemd bij
argument 5.3 en hierin dus zelf ook initiatieven te ontwikkelen.
Met alle organisaties wordt al dan niet gezamenlijk periodiek (kwartaal) overleg gevoerd
over de voortgang.
Tussentijds en eind 2017 worden de voortgang van het implementatieplan en de resultaten
geëvalueerd. Dit wordt afgezet tegen de aanbevelingen en adviezen uit het rapport
‘Duurzaam jongerenwerk Gemert-Bakel’. Op basis van deze bevindingen wordt een
voorstel uitgewerkt op basis waarvan het college opnieuw haar afwegingen over het
vervolg in 2018 zal maken. De gemeenteraad wordt hierover tussentijds en te zijner tijd
geïnformeerd.
Bijlagen
1) Rapport 'Duurzaam jongerenwerk in Gemert-Bakel: voorstel onderbouwd met cijfers
en visies'
2) Financieel overzicht Jeugd- en Jongerenwerk Gemert-Bakel 2017 e.v.
3) Presentatie informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad op 17 november 2016.
Ter inzage gelegde stukken
N.v.t
Gemert, 8 november 2016
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