Onderwerp: indienen van een amendement in de zin van artikel 36 van het Reglement
van Orde voor de gemeenteraad 2013.

Datum: 15 december 2016
Het amendement wordt ingediend door: M.P. Bankers, Lokale Realisten

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
In vergadering bijeen op 15 december 2016
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2016, inzake
Jeugd- en Jongerenwerk Gemert-Bakel 2017 en verder ;
Overwegende dat:
- de raad wordt voorgesteld zijn wensen en bedenkingen uit te spreken over enerzijds de
visie als richtinggevend kader over op pedagogisch jeugd- en jongerenwerk, en over
anderzijds de wijze waarop deze visie en dit kader tot uitvoering gebracht worden over
de jaren 2017 en 2018;
- de raad visie en richtinggevende kaders een vaststellend besluit kan nemen en
daarnaast over de daaraan te verbinden uitvoering zijn wensen en bedenkingen kan
uitspreken;
- de in het rapport ‘Duurzaam jongerenwerk in Gemert-Bakel’ neergelegde visie, kaders
en aanbevelingen geheel onderschreven kunnen worden;
- de raad ter zake wensen heeft ten aanzien van de uitvoering en wensen heeft met
betrekking tot het samenspel tussen raad en college;
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit te
wijzigen met uitzondering van beslispunt 2. zodat het besluit komt te luiden als volgt:
1. besluit de in het rapport ‘Duurzaam jongerenwerk in Gemert-Bakel’ neergelegde
visie en aanbevelingen als richtinggevend kader vast te stellen voor het jeugd- en
jongerenwerk in Gemert-Bakel;
2. spreekt de wens uit dat professionele ondersteuning van De Bunker per 1 januari
2017 organisatorisch en financieel wordt losgekoppeld van De Bunker en met
LEVgroep afspraken worden gemaakt over de aansturing, tewerkstelling en
financiering van de huidige beroepskracht;

3. spreekt de wens uit dat conform de aanbeveling in het rapport ‘Duurzaam
jongerenwerk in Gemert-Bakel’ voor professioneel jeugd- en jongerenwerk 2,6 fte
wordt vrijgemaakt;
4. spreekt de wens uit dat vanwege beslispunt 3. het bedrag dat ten laste gebracht
wordt van het budget jeugdhulp uit het begrotingsprogramma sociaal domein
dienovereenkomstig wordt aangepast;
5. spreekt de wens uit dat de subsidie vrijwilligersorganisaties aan jongerencentrum
De Bunker en OJC Fuse in 2017 wordt gecontinueerd en dat voortzetting over
2018 plaats vindt nadat een plan en de meest actuele resultaten zijn overgelegd;
6.

spreekt de wens uit dat een door de betrokken organisaties gedragen
implementatieplan, inclusief resultaten, uiterlijk 1 februari 2017 ter accordering
wordt voorgelegd aan het college, nadat de raad over dit implementatieplan is
geïnformeerd;

7. spreekt de wens uit dat in de vergadering van de raadscommissie SD&V op 14
september 2017 de commissie met het college overlegt over het rapport met de
verdere uitwerking van de nog niet uitgewerkte aanbevelingen.
Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen

De raadsgriffier,

