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Onderwerp: Vragen ex artikel 37 RvO over huisvesting Tune Inn na 1 januari 2016 

 

Datum: 15 september 2015 

 

 

Geacht college, 

 

In raads- en commissieverband is er diverse keren gesproken over de huisvesting van Tune Inn, na 

1 januari 2016. Dan is immers de huurovereenkomst van het huidige pand aan de Kristallaan niet 

meer van kracht. In een raadsbrede motie heeft college de opdracht gekregen om te zoeken naar 

huisvesting van het jongerencentrum met dezelfde kwaliteit als het huidige Tune Inn. 

 

De tijd dringt. De wethouder zou de commissie informeren in augustus. Tot op heden heeft de 

gemeenteraad geen informatie ontvangen over de huisvesting van het jongerencentrum vanaf 2016. 

Op 24 september vindt er een raadsbijeenkomst plaats waarin jongerenwerk inclusief de huisvesting 

aan de orde komt.  

 

Jongeren hebben een vaste, vertrouwde omgeving nodig. Die ook bekend en bereikbaar is voor 

jongeren die er contact of hulp zoeken. Dit is noodzakelijk als we de jongeren op een goede manier 

willen bereiken en om het jongerenwerk in staat te stellen hun out-reachende functie waar te maken. 

De PvdA is en blijft van mening dat een vaste locatie van en voor jongeren noodzakelijk is. 

 

Wij stellen u de volgende vragen: 

 

1. De wethouder heeft aan jongerenwerk gevraagd te komen met panden die geschikt zouden 

kunnen zijn als jongerencentrum. Is het jongerenwerk daarin geslaagd? 

2. Hoe heeft het College en Surplus deze panden beoordeeld? 

3. Gaat het lukken om op 1 januari een pand in te richten als jongerencentrum? 

4. Als dat niet het geval is, hoe luidt dan plan B? PvdA is ervan overtuigd dat er een naadloze 

overgang moet zijn van het ene naar het andere pand om te voorkomen dat de jongeren niet 

tussen wal en schip geraken. 

 

 

De PvdA fractie, 

namens deze: 

 

Mieke Pistorius- Van Geel 

Fractievoorzitter PvdA Moerdijk 


