
Raadsvoorstel 
/^""^Gemeente 

\jroningen 

Datum raadsvergadering 19-12-2012 

Raadscommissie O & W 

Datum raadscommissie 6 december 

Bijlagen geen 

Onderwerp 

Registratienr. 

Datum B&W besluit 

Portefeuillehouder 

Steiier 

Telefoon 

E-mail 

OS 12.3335251 
30-10-2012 

Rehwinkel/Pastoor 

R. Groeneveld 

6252 
rolien.groeneveld@groninj 
en.nl 

Financiele afwikkeling Jabalya 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een bedrag van 65 duizend euro beschikbaar te stellen voor het project Jeugd in Jabalya; 
II. dit bedrag te dekken via een onttrekking uit de reserve nieuw beleid Jabalya; 
III. de gemeentebegroting 2012 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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(Publieks-)samenvatting 

Jeugd in Jabalya. 
Van het jaar 2000 tot medio 2006 was de gemeente Groningen betrokken bij de uitvoering realisatie 
van een jongerencentrum, van een project in de gemeente Jabalya in de Gazastrook: "Jeugd in 
Jabalya". Na de verkiezingsoverwinning van Hamas in 2006 zijn aanvankelijk alle (financiele) 
banden tussen de lidstaten van de Europese Unie en de Gazastrook verbroken en de projecten 
voorlopig stopgezet. 
Ondanks het vele oorlogsgeweld in de Gazastrook staat het gebouw van het jeugdcentrum nog 
geheel overeind. 
Het gebouw heeft een nieuwe bestemming gekregen en is nu verhuurd aan het Nama'a College, de 
enige HBO instelling in Jabalya. Dit jaar heeft de stichting Groningen-Jabalya het Nama'a College 
bezocht en het Nama'a College bracht een bezoek aan onze stad, en sprak onder anderen het college 
van B&W en de Hanzehogeschool. 
Er is nog een incidenteel budget van 65 duizend euro voor het project Jabalya beschikbaar. 
Dat bedrag is onderdeel van de reserve nieuw beleid en is geoormerkt voor Jabalya. 

We willen op voorspraak van de Stichting Groningen-Jabalya het restant budget een bestemming 
geven die dicht bij het oorspronkelijke doel van het project "Jeugd in Jabalya" ligt en besteden aan 
voorzieningen voor studenten aan het Nama'a College. 
Concreet willen we een studiefonds voor coUegegeld aan het Nama'a College, studiebeurzen voor 
vervolgopleidingen in Nederland en een lift in het schoolgebouw financieren. 
We verzoeken de Stichting Groningen-Jabalya deze voorstellen voor ons uit te werken en er 
praktisch uitvoering aan te geven. 

Beoogd resultaat 

1) er is een studiefonds coUegegeld voor potentiele studenten aan het Nama'a College uit armere 
gezinnen; 

2) afgestudeerden van het Nama'a College kvmnen een met een studiebeurs een aanvullende 
opieiding volgen bij de Hanzehogeschool; 

3) er is een lift gerealiseerd in het schoolgebouw van het Nama'a College. 
Stichting Groningen-Jabalya werkt 1, 2 en 3 praktisch uit en draagt zorg voor de realisatie. 

Kader 

Van het jaar 2000 af tot medio 2006 is de gemeente Groningen betrokken geweest bij de uitvoering 
van het project "Jeugd in Jabalya". Onderdeel van dit project was het realiseren van een 
jeugdcentrum in de gemeente Jabalya in de Gazastrook. In 2005 is het jeugdcentnmi opgeleverd en 
in gebruik genomen. De voorgenomen activiteiten ter afronding van het project "Jeugd in Jabalya" 
konden door politieke ontwikkelingen niet plaatsvinden. 
Dit voorstel is zo veel mogelijk in overeenstemming met het oorspronkelijke doel van het project 
"Jeugd in Jabalya" en tot stand gekomen op voorspraak van de Stichting Groningen-Jabalya. 

Argumenten/afwegingen ' 

Het doel van het project "Jeugd in Jabalya" is jongeren in Jabalya een steuntje in de rug te geven. 
Er is daarvoor nog een budget van 65 duizend euro beschikbaar. 
Wij nemen het advies van de Stichting Groningen-Jabalya om deze middelen een bestenuning te 
geven die zo veel mogelijk in overeenstemming is met het oorspronkelijke doel van het project over. 



Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Dit raadsvoorstel is tot stand gekomen in samenspraak met De Stichting Groningen-Jabalya. 

Financiele consequenties 

Van het jaar 2000 af tot medio 2006 is de gemeente Groningen betrokken geweest bij de uitvoering 
van het project "Jeugd in Jabalya". Onderdeel van dit project was het realiseren van een 
jeugdcentrum in de gemeente Jabalya in de Gazastrook. 
Het daarvoor bestemde budget ad 65 duizend euro is gestort in de reserve nieuw beleid en is nog 
beschikbaar. Rekening houdend met de instabiele situatie in de regio kennen we de subsidie 
gefaseerd toe. 

Aanwending van de reserve ten behoeve van: 
Studiefonds coUegegeld € 25.000,-
Studiebeurzen aanvullende opieiding Hanzehogeschool € 20.000,--
Realiseren lift in het schoolgebouw € 20.000,--

Totaal € 65.000,-

Begrotingswijziging 2012. 
Het budget ad 65 duizend euro dat beschikbaar wordt gesteld voor het project Jeugd in Jabalya kan 
worden gedekt via een onttrekking aan de reserve nieuw beleid voor het onderdeel Jabalya. 
Daarmee resteert er in de reserve nieuw beleid geen geld meer voor Jabalya. 
Project Jeugd in Jabalya 

Betrokken dienst 

Incidenteel / Structureel 

Soort wijziging 

Financiele begrotingswijziging 

Naam deelprogramma 

3.1 Integraal jeugdbeleid 

ocsw 

Incidenteel 

Exploitatie 

Bedragen x 1.000 euro 

Lasten Baten 

65 

Toevoeging Onttrekking 

Saldo reserve reserve Saldo 

-65 65 0 

TOTALEN BEGROTINGSWIJZGING 65 0 -65 0 65 



Realisering en evaluatie 

We verzoeken de Stichting Groningen-Jabalya de voorstellen nader uit te werken en praktisch 
uitvoering te geven. 

Communiunicatie 

Het is inmiddels weer mogelijk contacten te onderhouden met de Gazastrook en er zijn wederzijdse 
bezoeken gebracht. Dat is de situatie op dit moment. De Gazastrook is, zoals bekend, een gebied dat 
in een instabiele politieke situatie verkeert. Hiermee houden we rekening bij het opstellen en het 
moment van uitbrengen van het persbericht. 

Met vriendelijke groet, 
biu"gemeester en wethouders van Groningen, 

smeester, 
^(Peter) Rehwdnkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 


