
B&W

1. Het college besluit de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2011 ter bestrijding van
de Jeugdwerkloosheid in de regio Kennemerland ad € 445.000,- aan te wenden
voor de dekking van de kosten van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2010

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De via de algemene uitkering
verkregen bijdrage wordt voor 100% ingezet voor het actieplan
jeugdwerkloosheid.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gezonden.
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Onderwerp: Middelen Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 2011
Reg.nummer: 2011/ 280074

1. Inleiding
Om te voorkomen dat jongeren als gevolg van de crisis langdurig aan de kant
komen te staan, en een verloren generatie ontstaat, heeft het Kabinet in 2009
besloten met extra maatregelen ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid te komen
gedurende de periode 2009 tot en met 2011. Deze extra maatregelen zijn uitgewerkt
en vastgelegd in een landelijk Actieplan Jeugdwerkloosheid.

De staatssecretaris van Sociale Zaken heeft ter uitvoering van het Actieplan met 30
regio’s convenanten afgesloten. Eén van de regio’s is Kennemerland, waarvan
Haarlem de coördinerende gemeente is. Het convenant kent een looptijd tot en met
31 december 2011. In 2011 is een laatste tranche middelen Jeugdwerkloosheid
beschikbaar gesteld voor het regionaal actieplan Kennemerland.

Via dit besluit zetten we de extra middelen 2011 in om de voorstellen zoals eerder
vastgesteld in de nota regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid 20101 verder te
realiseren.

2. Besluitpunten college
Het college besluit:
1. De door het Rijk beschikbaar gestelde middelen voor 2011 ter bestrijding van

de Jeugdwerkloosheid in de regio Kennemerland ad € 445.000,- aan te wenden
voor de dekking van de kosten van het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid
2010

2. Het besluit heeft geen financiële consequenties. De via de algemene uitkering
verkregen bijdrage wordt voor 100% ingezet voor het actieplan
jeugdwerkloosheid.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit.
4. Het besluit wordt ter informatie naar de commissie Samenleving gezonden.

3. Beoogd resultaat
Het actieplan en de middelen zijn bedoeld om snel en doelgericht jongeren naar
werk en/of scholing te begeleiden en zodoende jeugdwerkloosheid als gevolg van
de crisis tegen te gaan en te voorkomen. Daarnaast passen het convenant en het
actieplan binnen ons beleid om jongeren, ook zij die zonder diploma de school
verlaten, zoveel mogelijk een startkwalificatie te laten behalen om zo hun
toekomstmogelijkheden te vergroten. Ook is er aandacht voor ons doel een goede
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te bewerkstelligen en werkgevers te
betrekken bij het vinden van passende arrangementen (o.a. leer/werktrajecten) voor
jongeren.

4. Argumenten
Regionale uitwerking van Kabinetsmaatregelen.
Het betreft hier de regionale uitwerking van de extra maatregelen die het kabinet

1 SZW/BB/2010/344565; nota Kansen voor Jongeren: Actieplan Jeugdwerkloosheid Kennemerland
2010
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heeft genomen om de jeugdwerkloosheid als gevolg van de huidige economische
crisis te bestrijden. Daarnaast moeten de maatregelen voorkomen dat jongeren
langdurig aan de kant komen te staan en zo een verloren generatie ontstaat.

Het Actieplan past in het staande beleid.
Een groot deel van de te nemen maatregelen uit het Actieplan sluiten aan bij de
doelstellingen uit de programmabegroting 2011-2015:

- programmadoelstelling 4.2, Onderwijs
- programmadoelstelling 7.1, Werk en re-integratie.

Het stimuleren van een zo optimaal mogelijke schoolloopbaan en het duurzaam
terugdringen en voorkomen van de jeugdwerkeloosheid met ten minste het behalen
van een startkwalificatie door jongeren als doel.

5. Financiële paragraaf
Het Rijk heeft via de algemene uikering uit het Gemeentefonds voor de uitvoering
van het actieplan Kennemerland voor 2011 een budget van € 445.000,- toegekend.
Dit is het laatste jaar dat de extra middelen worden toegekend.

Het besluit heeft geen financiële consequenties. De verkregen middelen worden
voor 100% ingezet voor het actieplan jeugdwerkloosheid.

6. Kanttekeningen
Geen.

7. Uitvoering
Op welke wijze de middelen 2011 worden ingezet is al beschreven in de nota
Regionaal Actieplan 2010: Kansen voor Jongeren: Actieplan Jeugdwerkloosheid
Kennemerland 2010. Dit plan loopt eindigt op 31 december 2011.
Een eindrapportage met een evaluatie van de resultaten volgt na afloop van het
project in 2012

8. Bijlagen
Geen.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester


