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Motie “Een toekomst voor Kelderwerk”
De raad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op woensdag 7 juli 2021 besprekende de
Voorjaarbrief 2021
Constaterende dat:
De gemeente Groningen:
- sport en beweging vanuit gezondheidsoverwegingen door alle inwoners en met name jongeren wil
stimuleren;
- het versterken van sociale samenhang waaronder het jongerenwerk wil bevorderen.
Overwegende dat:
- De Stichting Kelderwerk biedt jongeren met een beperkte sociaal economische status de
gelegenheid tegen lage kosten fysiek actief te zijn en is daarmee onmisbaar in de waaier
van voorzieningen om deze jongeren het contact met de samenleving te laten houden;
- Daarnaast biedt Kelderwerk de mogelijkheid voor ervaringsdeskundigen, mensen met
een werkervaringsplek, vrijwilligers met sport interesses of stagiaires van
beroepsopleidingen (te samen vormend het kader) zich te ontwikkelen op sportpedagogisch gebied;
- De stichting is een contact mogelijkheid voor jongeren, jongerenwerkers en
hulpverleners;
- In haar 21 jarig bestaan is Kelderwerk reeds vier keer van vestigingsplek gewisseld.
Onderdak heeft altijd plaatsgevonden in de noord westelijke wijken, direct in de buurt
van de jongeren die zij als haar doelgroep beschouwt en in goedkope accommodaties;
- Voor de corona periode maakten dagelijks ca. 30 jongeren gebruik van Kelderwerk en
waren 10-15 vrijwilligers actief;
- Het laatste jaar wordt de vrijwilligersstichting ondersteund door Werkpro. Beide stichting
bedienen een vergelijkbare doelgroep waarbij Kelderwerk het sportieve element
inbrengt in de samenwerking;
- Door de drastische afname van het aantal deelnemers tgv. corona is de financiële basis
onder Kelderwerk weg, is het pand aan de Ulgersmaweg verlaten en ligt de apparatuur in
de opslag;
- Het wisselvallige bestaan een permante afbreukrisico betekent in het werk van de
stichting.
Verzoekt het college:
1. Gezien de acute situatie per direct een overbruggingsfinanciering van beschikbaar te stellen
voor de Stichting Kelderwerk van € 25.000,- voor het laatste half jaar van 2021 voor de huur
en exploitatielasten van een accommodatie;
2. De Stichting Kelderwerk en Werkpro te verzoeken een projectplan op te stellen waarin
helder wordt de inhoud en omvang van de activiteiten, het beoogd aantal deelnemers, de
omvang van het kader en de organisatievorm met daarbij een begroting voor de
jaarexploitatie met daarin opgenomen de eventuele professionele ondersteuning van het
kader;
3. Werkpro te verzoeken de uitvoering van organisatorische randvoorwaarden op zich te
nemen waardoor de Stichting Kelderwerk zich kan richten op haar kernkwaliteit;
4. De kosten voor de uitvoering van het projectplan op te nemen in de begroting 2022.
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