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Onderwerp: Beantwoording vragen fractie PvdA inzake kwetsbare jongeren die niet meer naar werk 
worden begeleid.

Geachte heerOomkes,

Op 25 juli 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake kwetsbare jongeren die niet meer naar 
werk worden begeleid.

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt.

1. Kent u het bericht 'EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg'? 
https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotie-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtiidig- 
Ieeg~a7673388/

Antwoord: Ja, het college is op de hoogte van deze berichtgeving.
Niet alleen is er geen de ESF financiering voor de scholen voor 2019 en 2020 meer 
beschikbaar, maar dit geldt ook voor het gemeentelijk deel van de ESF subsidies. Hieruit 
wordt onder anderen het Leerwerkbedrijf van Perspectief aanvullend gefinancierd voor het 
uitvoeren van de leerwerktrajecten voor jongeren op niveaus 1 en 2 van het Middelbaar 
Beroepsonderwijs (MBO). Jongeren van het praktijkonderwijs kunnen ook doorstromen naar 
een leerwerktraject van Perspectief.
Ook hier wordt door betrokken partners (Perspectief, onderwijsinstellingen, Kenter 
Jeugdhulp, gemeenten) bezien welke aanvullende (financiële) mogelijkheden er zijn.

2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente/provincie niet meer naar 
werk begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal Fonds - 
gelden (ESF)?
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Antwoord: Het gaat in de regio Zuid-Kennemerland en Umond op jaarbasis over 2017-2018 
om totaal 692 leerlingen van praktijkonderwijs(pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso), 
die door de scholen niet meer begeleid kunnen worden.
Er is sprake van het tijdelijk wegvallen van de ESF subsidie over 2019 en 2020. Naar 
inschatting gaat het, ook gezien de aantallen leerlingen in voorgaande jaren, om een totaal 
aantal jongeren tussen de 600 en 700 over 2019 en 2020.

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, verloren gaan 
door het wegvallen van deze middelen?

Antwoord: Nee, het exacte aantal fte's dat verloren gaat door het wegvallen van deze 
middelen is niet aan te geven.
De reden hiervoor is dat van deze ESF regeling zeven ( van de negen) scholen gebruik maken 
en elke school de uitvoering op eigen wijze invult. Er worden drie verschillende instrumenten 
toegepast, namelijk: Volgen van praktijklessen in een leerwerkbedrijf, volgen van 
branchegerichte cursussen om een certificaat te behalen en het volgen van stages in het 
bedrijfsleven, waarbij vanuit de school aanvullende begeleiding wordt ingezet.

4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden van 
gekissebis over centen ? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen ? Zo nee, 
waarom niet?

Antwoord: Ja, het college deelt uw mening.
Om deze reden wordt overleg gevoerd door de scholen onderling en met de gemeente om te 
bezien welk budget exact ontbreekt per school om een voortzetting van de vereiste 
begeleiding aan de leerlingen te kunnen geven. Ook wordt nagegaan welke andere 
aanvullende regelingen eventueel benut kunnen worden. Zodra hierover meer bekend is, zal 
het college u informeren.

5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente door het wegvallen van 
deze begeleiding?

Antwoord: Het gevolg kan zijn dat de leerlingen voortijdig uitvallen. Het gaat immers om de 
begeleiding van leerlingen naar het behalen van een diploma/certificaat door de scholen, dus 
het voortraject van (het toeleiden naar) werk.

6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar werk 
begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?
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Antwoord: Ja, het college deelt uw mening.

7. /s de gemeente bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen aan de projecten voor 
werkbegeleiding?

Antwoord: De gemeente draagt niet bij via cofinanciering. De cofinanciering voor de ESF 
subsidie is afkomstig van de scholen. De leerlingen volgen immers onderwijs. Wel denkt de 
gemeente actief mee met de scholen om tot oplossingen te komen. Zo kan in sommige 
situaties de jobcoach van het Leerplein worden ingezet. Dit is een vorm van cofinanciering. 
Verdere vormen van cofinanciering worden nader onderzocht door de gemeente/regio met 
de scholen op basis van een plan per school, waarin aangegeven wordt welke aanvullende 
instrumenten en welk budget (bij het tijdelijk wegvallen van de ESF subsidie) nodig zijn voor 
de extra begeleiding van jongeren.
De genoemde arbeidsbemiddeling vanuit de Participatiewet blijft plaatsvinden. Deze kan 
echter gezien het beperkte budget niet worden uitgebreid met de nu onder de ESF subsidie 
vallende uitvoering door de scholen. In individuele gevallen kan wel bezien worden of het 
mogelijk is leerling te helpen met een leerwerktraject, dat aanvullend wordt gefinancierd uit 
de Participatiewet.

8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het niet 
begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te 
doen ? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Ja, via de G -40 overleggen en de VNG is door de gemeenten actie ondernomen 
om de staatssecretaris te attenderen op de knelpunten die ontstaan door het (tijdelijk) 
wegvallen van de aanvullende ESF- subsidie. Ook de schoolbesturen in het land hebben 
geprotesteerd. De staatssecretaris heeft inmiddels wel voor de zomervakantie toegezegd 
naar het knelpunt te kijken. Wij houden de acties die hierop al dan niet door de rijksoverheid 
worden ondernomen goed in de gaten om hierop opnieuw te kunnen reageren. Het college 
houdt u hiervan op de hoogte.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,
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