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onderwerp Beantwoording vragen PvdA over jeugdwerkloosheid 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 20 september 2013 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de PvdA over 
jeugdwerkloosheid. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

"Uit de pers hebben wij vernomen, dat de Minister van Sociale Zaken met de regio 
Drechtsteden als eerste een convenant heeft getekend voor 1000 leerwerkplekken. 
Met de ondertekening ontvangt de gemeente cofinanciering om leerwerkplekken te 
realiseren. Hiervoor heeft het Rijk in totaal 50 miljoen euro gereserveerd. En onlangs 
bleek dat hiervoor nog extra 30 miljoen euro vanuit Brussel beschikbaar wordt gesteld. 
Dit is het eerste convenant en de minister is nog voornemens 34 actieplannen 
jeugdwerkloosheid te ondertekenen." 

Vraag 1: 
Zijn er al vorderingen gemaakt met het concreet bestrijden van jeugdwerkloosheid in onze 
gemeente? Wat is er reeds gedaan en wat zijn de (te verwachten) resultaten? 

Antwoord: 
Bij de algemene beschouwingen is door het college aan de raad toegezegd om in het najaar 
een plan van aanpak Jeugdwerkloosheid te presenteren. Het actieplan jeugdwerkloosheid is 
op 29 oktober 2013 besproken in het college en is ter bespreking aangeboden aan uw raad. 
In dit plan wordt een overzicht geboden van de huidige instrumenten, die op deze doelgroep 
worden ingezet, en worden voorstellen gedaan voor nieuwe initiatieven op dit vlak. 

W-aag 2; 
Ziet het college kans om aan te sluiten bij een convenant in de regio of extra Europese 
middelen binnen te halen om zodoende cofinanciering voor leerwerkplekken te realiseren? 
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Antwoord: 
De Gemeente Haarlemmermeer maakt deel uit van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam. 
Voor deze regio is al een convenant afgesloten tussen het Ministerie en de gemeente 
Amsterdam, namens de regiogemeenten. Ook het aanvragen van Europese middelen is 
alleen mogelijk via de gemeente Amsterdam als centrumgemeente voor de regio. 
In de periode 2009 - 2011 heeft de gemeente Haarlemmermeer reeds deelgenomen in een 
regionaal actieplan jeugdwerkloosheid en doet dit nu ook voor de periode 2013 - 2014. 
Inmiddels is bekend dat er nog aanvullende middelen voor het bestrijden jeugdwerkloosheid 
beschikbaar worden gesteld, ten bedrage van circa 30 miljoen. Voor de inzet van 
laatstgenoemde middelen wordt door de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam en alle 
gemeenten hierbinnen een nieuw plan opgesteld. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burg< Vieester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

yde^qcretpi^s, de burgègijkester, 


