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Onderwerp:  Vervolgvraag op antwoorden 9 maart ‘organisatie jongerenwerk’ 

 

 

Geachte mevrouw Van Esch, 

 

Uw vraag van 11 maart 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden: 

 

Naar aanleiding van uw antwoorden -waarvoor natuurlijk dank- op onze vragen van 5 maart, rest 

ons nog een vraag:  

1. Zijn wij door u geïnformeerd over de organisatorische veranderingen van het welzijnswerk in 

Meierijstad (coöperatie) en in het bijzonder de personele veranderingen voor het Schijndelse 

jongerenwerk? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

 

Antwoord: 

In het Beleidskader Sociaal domein is de ambitie opgenomen dat er vanaf 1 januari 2020 een 

hernieuwde samenwerking tot stand komt met de vijf welzijnsorganisaties: Welzijn de Meierij, 

ONS Welzijn, MEE, Lumens en Farent. Het doel was o.a. om te komen tot één maatschappelijke 

opdracht. Op 24 september 2019 bent u middels een raadsinformatiebrief over de ontwikkeling 

samenwerking maatschappelijke partners geïnformeerd. Daarin hebben we u ook geïnformeerd 

dat we toewerken naar één subsidierelatie met de vijf instellingen gezamenlijk waarvan met 

ingang van 2021 sprake zou moeten zijn. De vijf partners hadden daarvoor al een onderlinge 

samenwerkingsafspraak, per januari 2021 is deze samenwerking geformaliseerd in een 

coöperatie en is ook formeel invulling gegeven aan deze subsidierelatie. Over de vorming van de 

nieuwe coöperatie zijn de maatschappelijke partners deze week naar buiten getreden middels een 

persbericht.  
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Met de veranderopgave Maatschappelijke Partners, onderdeel van het beleidskader en de 

strategische visie Sociaal Domein, willen we op een samenhangende manier uitvoering geven 

aan het welzijnswerk en het maatschappelijk werk. Met de personele veranderingen binnen het 

jongerenwerk geven wij uitvoering aan deze opgave. Over deze invulling van het jongerenwerk is 

niet afzonderlijk gecommuniceerd daar het in de basis een uitvoeringskwestie betreft ten behoeve 

van eerder genoemde opgave. 

 

 

Hoogachtend, 

 

M. Roozendaal  en R. Compagne 


