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Allereerst bedanken wij u voor uw vragen waaruit betrokkenheid blijkt met de problematiek van 
jongeren van 18 – 27 jaar. Uw vragen hebben we hieronder vet gedrukt opgenomen en de 
antwoorden op uw vragen vindt u cursief weergegeven.

In het collegeprogramma 2018-2022 is een van de pijlers: “Leven Lang leren”.
Hoofdstuk 2 van dit programma is in zijn geheel gewijd aan dit thema, terwijl het ook in de visie 
van het collegeprogramma is opgenomen. De fractie van Pro vindt het thema “Leven lang 
leren” zeer essentieel omdat dit het fundament is voor de ontwikkeling en ontplooiing van onze 
inwoners. 

In de 1e Berap van 2019 is onder opgave 2, de aanpak van dit programmaonderdeel 
opgenomen. De titel luidt: “Alle inwoners hebben een startkwalificatie”. 

 Jongeren van 16 t/m 23 jaar worden toegeleid naar werk, scholing of een zinvolle 
dagbesteding. Met dit doel willen wij bevorderen dat jongeren door middel van scholing 
(het behalen van een startkwalificatie) of doorstuderen, een beter toekomstperspectief 
hebben. 

 Jongeren van 23-27 jaar zonder werk en inkomen, school of dagbesteding benaderen en 
ondersteunen. 

Schriftelijke vragen september 2019
Op 10 september 2019 heeft de toenmalige SP fractie, nu Pro, naar aanleiding van een 
behandeling in de commissie vragen gesteld over dit onderwerp. Deze zijn door de ambtenaar 
mevr. Suna Kavak beantwoord.
In de beantwoording heeft zij aangegeven dat het project net pas in september 2019 van start is 
gegaan en niet alle vragen kon beantwoorden. Er is in de beantwoording toegezegd, dat er in 
januari 2020 een evaluatie zou plaats vinden. Dit is nooit gebeurd.Het voorstel van Pro in de 
agendacommissie van januari jl.om dit alsnog te doen, werd afgedaan met: als hier vragen over 
waren, deze dan maar schriftelijke in te dienen.
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Omdat de fractie van Pro van mening is dat de groep jongeren van 18 t/m 27 jaar al langer een 
vergeten groep is, willen wij zeker in deze tijd van corona, die de jongeren zwaar dupeert, extra 
aandacht vragen voor hun problemen. (zie ook het GGD onderzoek 18-27 jaar, oktober 2020)

Allereerst willen wij u erop attent maken dat het niet gebruikelijk is om in de communicatie tussen raad 
en college ambtenaren met naam te benoemen. 

1. De eerste vraag die wij hebben is: Deelt het college van B&W onze opvatting dat het 
algemeen welbevinden van de groep jongeren van 18 t/m 27 jaar zeer zorgelijk is

Nee, wij delen uw mening niet. De feitelijke gegevens spreken uw opvatting tegen. Voor de actuele 
stand van zaken en de beantwoording van uw vragen hebben wij gebruik gemaakt van de cijfers zoals 
zij op dit moment bekend zijn. Zie bijlage: Jaarverslag LerenWerkt 2019-2020 (RMC) en Rapportage 
Activeringsproject Jongeren mei-december 2020 (Sociaal Werk).

Jongeren 18 t/m 23 jaar: in de rapportage van mevr. Suna Kavak staat dat het aantal jongeren 
in onze gemeente in die ingeschreven zijn bij het RMC en dus geen startkwalificatie hebben, in 
juni 2019: 77 bedraagt. Uit de rapportage blijkt dat van deze 77 slechts 2 een startkwalificatie 
hebben behaald, 23 jongeren zijn opnieuw aan een opleiding begonnen. 29 jongeren zijn 
begeleid naar werk. 

2. Wat zijn de oorzaken van deze slechte score? 

De resultaten van de trajectbegeleiding RMC over het schooljaar 2019-2020 zijn – evenals in het 
2018-2019- succesvol te noemen (Jaarverslag LerenWerkt 2019-2020). 

3. Is het college door het RMC geïnformeerd of en omtrent de maatregelen die heeft het 
RMC genomen om deze score te verbeteren? Zo niet, wil de fractie van Pro alsnog een 
verklaring.

Het college wordt jaarlijks geïnformeerd rondom de resultaten van de door RMC begeleide trajecten, 
door middel van de Jaarverslagen. 

Van de jongeren tussen 16 en 23 jaar uit Oude IJsselstreek, die dreigen uit te vallen op school, zijn in 
het schooljaar 2019-2020 de volgende resultaten van begeleiding bekend:

Schooljaar 2018-2019 Schooljaar 2019-2020
Aantal RMC trajecten 103 119
Gaat weer naar school, start op korte termijn 
weer een opleiding of heeft alsnog een 
startkwalificatie gehaald

37 jongeren = 35% 39 jongeren = 33%

is aan het werk, al dan niet in combinatie met 
een interne opleiding; 

36 jongeren = 35% 35 jongeren = 29%

re-integreert met een uitkering, ontvangt 
hulpverlening of volgt een ander traject;

27 jongeren = 25% 40 jongeren = 34%

behoort niet meer tot de doelgroep (23+, 
verhuisd);

3 jongeren = 3% 5 jongeren = 4%

is niet bereikt of is niet gemotiveerd voor 
begeleiding.

2 jongeren = 2% 0 jongeren = 0%

Bron: Jaarverslagen LerenWerkt!
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Rapportage 2020 
4. Hoeveel leerlingen zijn in 2020 uit de Oude-IJsselstreek bij het RMC ingeschreven en 

hebben geen startkwalificatie behaald? 

Zie tabel

5. Graag een specificatie van de jongeren die geen startkwalificatie hebben behaald en 
een oorzakenanalyse. 

Zie tabel

Jongeren 23 t/m 27 jaar
Uit de rapportage van mevr. Suna Kavak blijkt dat, het aantal jongeren in de leeftijd 23-27 jaar 
in de Oude-IJsselstreek die toen in beeld waren en die geen werk, inkomen of dagbesteding 
hebben op 19 september 28 jongeren bedroeg. Op 12 oktober heeft wethouder Kuster, naar 
aanleiding van een schriftelijke vraag over dit project, aangegeven dat er bij deze groep 16 
bezoeken zijn afgelegd. 

De voorlopige conclusie van deze 16 jongeren was, dat de beeldvorming rondom deze groep 
niet helemaal klopt. Veel van hen hebben een inkomen, de meeste als ZZP en kunnen voor 
zichzelf zorgen.

6. Pro wil informatie over de gehele groep van 26 

Het sociaal werk heeft in december 2020 een rapportage opgesteld over de periode mei tot en met 
december 2020, zie bijlage. Uit die rapportage blijkt dat in de genoemde periode 34 huisbezoeken 
hebben plaatsgevonden, waarbij 23 jongeren in beeld zijn.  Vier jongeren waren niet meer woonachtig 
in de gemeente, twee jongeren hebben aangegeven geen contact te willen en met 5 jongeren is het 
ondanks diverse pogingen niet gelukt om in contact te komen.  

Vijftien jongeren hadden werk in loondienst (8 jongeren) of als ZZP’er (7 jongeren). Vier  jongeren 
studeerden. Drie jongeren hadden geen werk of studeerden niet, deze jongeren hadden een partner 
met inkomen of woonden bij hun ouders. Eén jongere stond op het punt om te vertrekken naar het 
buitenland. Slechts bij 2 van de jongeren die in beeld zijn, is er ook daadwerkelijk sprake van 
verborgen werkloosheid.

a) Hoeveel van die jongeren hebben werk?  Zie voorliggende tekst.
b) Hoeveel van die jongeren hebben een uitkering? Zie voorliggende tekst.
c) Hoeveel jongeren hebben een dagbesteding?  Zie voorliggende tekst.
d) Hoeveel van die jongeren hebben nog werk nog een uitkering en hebben geen 

dagbesteding? Zie voorliggende tekst.

Jongeren 23 t/m 27 jaar september 2020 

7. Wat is het aantal jongeren in de leeftijd 23 t/m 27 jaar per september 2020, die in beeld 
zijn en geen werk hebben, inkomen of dagbesteding

Zie voorliggende tekst

8. Wat is het aantal Jongeren die: werk hebben, een uitkering en, een dagbesteding 
hebben, of nog een uitkering nog een dagbesteding hebben?   

Zie voorliggende tekst
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Jongerenbegeleiding tijdens het traject
In de beantwoording van de vraag hoe de gemeente deze jongeren in de leeftijd van 23 jaar t/m 
27 jaar gaat begeleiden gaf mevr. Suna Kavak de volgende beantwoording.
De gemeente zet de jongerenwerker en de projectmedewerker in om deze jongeren te 
benaderen. De jongerenwerker blijft de jongeren een jaar volgen met af en toe een appcontact 
om te checken of alles nog goed verloopt. De jongeren blijven in beeld tot ze 27 jaar zijn bij 
eventuele uitval.

9. Welke organisatie is belast met deze begeleiding?

Van januari tot mei 2020 waren dit de gemeentelijke consulenten. Van mei 2020 tot 1 januari 2021 
heeft het Sociaal Werk het project Activering Jongeren uitgevoerd. Vanaf 2021 is de uitvoering belegt 
bij de Jongerenloopbaanbegeleiders van STOER. 

10. Is het team jongerenwerk Buurtzorg Jong met deze begeleiding belast?

Nee 

11. Indien het team jongerenwerk Buurtzorg Jong of een andere organisatie hiermee belast 
is, vraagt de fractie van Pro om de volgende informatie. 

a) Met hoeveel van deze jongeren is in welke frequentie, wanneer contact geweest? Gemiddeld  
worden er 4 jongeren per maand bezocht, in totaal gaat het om 34 huisbezoeken. 

b) Welke problematiek hebben zij aangetroffen bij deze jongeren? 
Bij een vijftal jongeren is (naderende) financiële problematiek geconstateerd. 

c) Zijn er adviezen uitgebracht en hoeveel, om een ander traject te bewandelen om of aan werk 
te komen, of aan een nuttige dagbesteding? 
Deze jongeren zijn naar de juiste instantie of interventie verwezen. Op later tijdstip is opnieuw contact 
geweest om te bekijken of de ingezette ondersteuning de juiste was. Er is geen zichtbare relatie 
tussen het hebben van werk of het volgen van een studie en het nodig hebben van ondersteuning.

Speciale participatieconsulenten
Na aanleiding van de vraag aan mevr. Suna Kavak of de gemeente in navolging van andere 
gemeenten in de Achterhoek niet een speciale participatie of jongerenconsulent in moet zetten, 
werd als antwoord gegeven dat de gemeente in een ontwikkelfase zit. Als er meer inzicht is op 
de ondersteuningsbehoefte voor deze doelgroep, kan bepaald worden hoe deze inzet 
organisatorisch wordt vorm gegeven (intern/extern).
Onze fractie heeft signalen dat de situatie van een deel van de groep jeugdigen van 18 t/m 27 
jaar uitzichtloos is en dat er voor hen ook weinig of niets wordt gedaan. 

Wij verzoeken de fractie om in toekomstige raadsvragen de signalen die u ontvangt helder te 
benoemen en tevens te onderbouwen.
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12. Is het college ook van mening dat deze groep in het gemeentelijk beleid niet de 
aandacht heeft die zij verdienen? 

Het college vindt dat zij voldoende aandacht heeft voor jongeren tussen 18 en 27 jaar. 

Voor de jongeren tussen 16 en 23 jaar sluit zij aan bij de regionale aanpak RMC. Voor de regionale 
aanpak RMC worden – vanwege de coronacrisis- extra ondersteunende middelen verstrekt door het 
Rijk, zowel in de vorm van specifieke uitkeringen voor de aanpak van jeugdwerkloosheid als in de 
vorm van een Nationaal Programma Onderwijs.

Vanaf 1 januari 2021 voert STOER, op basis van de Participatiewet, de begeleiding van jongeren in 
de leeftijd van 18-27 jaar uit. Er zijn twee Jongerenloopbaanbegeleiders aangesteld die zich specifiek 
bezighouden met de begeleiding van deze jongeren. Daarbij gaat het enerzijds om jongeren met een 
gemeentelijke inkomensvoorziening, maar ook om jongeren zonder enige vorm van inkomen en 
jongeren in het laatste jaar van het speciaal onderwijs.  Doordat de uitvoering van het project 
Activering Jongeren ook  bij STOER is ondergebracht, worden ook de jongeren die niet meer in beeld 
waren, actief benadert.  

13. Kunnen er voor deze groep in de kernen, inloop en ontmoetingsfaciliteiten en 
programma’s geboden worden zoals b.v. de Lichtenberg in Silvolde?

Het college is niet voornemend om extra activiteiten te gaan organiseren.

14.  Kunnen er voor deze jongeren die geen lid zijn van een (sport) vereniging en geen 
gebruik maken van Helpgewoon buurtsport en waarvoor nauwelijks iets georganiseerd 
wordt ( geen sport of spelprogramma’s of ontmoeting), actieprogramma’s ontwikkeld 
worden?  (we zien een dalend aantal jongeren dat lid is van een sportvereniging) 

Jongeren delen zelf hun eigen tijd in en we zien dat lid zijn van een sportvereniging niet altijd past in 
het dagelijkse ritme van school en werk. Dit wil niet zeggen dat jongeren onvoldoende sporten en 
bewegen. Het is een landelijke trend dat veel jongeren uitdaging vinden in een sportschool of via 
dergelijke fitnessapps. Op dit moment bieden (sport) verenigingen, Helpgewoon Buurtsport en 
sportscholen een aanbod aan in de buitenlucht. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Physique Terborg 
biedt buitensporten aan, Vital Varsseveld een ‘fitte zondag’, waar gratis een individueel sportroute kan 
worden afgelegd, Keifit Gendringen biedt ommetje aan met bootcampoefeningen. En zo zijn er nog 
meer sportscholen die hierop inspelen. Het college ziet dan ook geen aanleiding voor het ontwikkelen 
van actieprogramma’s voor deze doelgroep. Daarnaast bieden jongerenwerkers van Buurtzorg Jong 
én organisatie 0315 XXL (sport-)activiteiten aan voor vnl. kwetsbare jongeren. De desbetreffende 
doelgroep kan zich aansluiten bij de voorgenoemde activiteiten.

15. Overweegt het college deze problematiek aan te pakken, zo ja op welke manier en 
wanneer?

Het college ziet – gezien het hetgeen hiervoor aan activiteiten is beschreven - geen aanleiding noch 
noodzaak om aanvullende acties te ondernemen. 

16.  In het Binnenlandsbestuur van 1 december is er gepubliceerd dat er in het kader van 
de wintereditie: Jeugd aan Zet, gemeenten eenmalig € 10.000 rijksgeld ontvangen.
Dit diende voor 1 februari te worden aangevraagd. Heeft de gemeente Oude-
IJsselstreek een aanvraag ingediend en op welke wijze is dat geld besteed? 

Ja, de gemeente Oude IJsselstreek heeft € 10.000 aangevraagd. Deze middelen worden ingezet voor 
activiteiten voor jeugd en jongeren. Om dit zo breed mogelijk over de gemeente in te zetten, wordt het 
bedrag ingezet voor activiteiten door jongerenwerkers van Buurtzorg Jong, het 0315 Jongerencentrum 
en activiteiten vanuit de sport door buurtsportcoaches en sportcomplex exploitanten.
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De ministerraad van vrijdag 12 februari jl. Heeft 200 miljoen euro uitgetrokken om het welzijn 
van kwetsbaren te verbeteren. 40 miljoen euro gaat naar de jongeren. Staatssecretaris 
Blokhuis wil het geld investeren in initiatieven tegen eenzaamheid. Het gaat bijvoorbeeld om 
het bevorderen van digitale ontmoetingen voor jongeren zoals in virtuele escaperooms en 
discussieplatforms. Daarbij wil Blokhuis investeren in fysieke bijeenkomsten die coronaproof 
zijn. 

In de MO commissie van donderdag 11 februari, heeft de fractie van Pro aangegeven
dat het voor onze jongeren van 12 t/m 27 jaar al vijf over twaalf is om in actie te komen.
Helaas kwam de wethouder niet verder dan de opmerking in een bestuurdersjargon: “Het heeft 
de aandacht”. 

A. Collegeprogramma 2018-2022, onderdeel “Leven lang Leren” 

17. Op welke wijze en wanneer wordt dit onderdeel van het collegeprogramma voortgezet? 

Dit onderdeel van het collegeprogramma heeft onze voortdurende aandacht en onze inzet zal 
gecontinueerd worden in de komende periode. De uitvoering is verdeeld over Programma 2: Sociaal 
Domein en Programma 3: Onderwijs. 

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen
secretaris

Otwin van Dijk
burgemeester
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