
 
 
Schriftelijke vragen inzake: 
De problematiek van jongeren van 18-27 jaar 
  
Aan het college van burgemeester en wethouders. 
  
Schriftelijke vragen op grond van artikel 33 van het Regelement van Orde 
Ingediend op  24 februari- 2021. 
  
Vraagsteller: Mevr. Suzan Tuit, fractievoorzitter en Gerard Mientjes fractie Pro. 
 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden. 
 
Inleiding 
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. 
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)   
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. 
 

A. Jongeren 18 t/m 23 jaar 
In de rapportage van mevr. Suna Savak 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. 

1. 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. 
Vragen: 

a. Wat zijn de oorzaken van deze slechte score? 



b. 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. 

1. Rapportage 2020 

Vragen 
a. Hoeveel leerlingen zijn in 2020 uit de Oude-IJsselstreek bij het RMC ingeschreven en hebben geen 
startkwalificatie behaald? 
b. Graag een specificatie van de jongeren die geen startkwalificatie hebben behaald en een 
oorzakenanalyse. 
A. Jongeren 23 t/m 27 jaar 
1. Uit de rapportage van mevr. Suna Savak 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. 

Vraag. 
Pro wilt informatie over de gehele groep van 26. 

a. Hoeveel van die jongeren hebben werk? 

b. Hoeveel van die jongeren hebben een uitkering? 
c. Hoeveel jongeren hebben een dagbesteding? 

d. Hoeveel van die jongeren hebben nog werk nog een uitkering en hebben geen 
dagbesteding? 

1. Jongeren 23 t/m 27 jaar september 2020 
Vragen. 

a. 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? 

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

A. 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. 
Vragen 

a. Welke organisatie is belast met deze begeleiding? 
b. Is het team jongerenwerk Buurtzorg Jong met deze begeleiding belast? 

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

- Met hoeveel van deze jongeren is in welke frequentie, wanneer contact geweest? 

- Welke problematiek hebben zij aangetroffen bij deze jongeren? 

- Zijn er adviezen uitgebracht en hoeveel, om een ander traject te bewandelen om 

of aan werk te komen, of aan een nuttige dagbesteding? 
 
 

A. 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. 

Vragen 

a. Is het college ook van mening dat deze groep in het gemeentelijk beleid niet de aandacht heeft die 
zij verdienen? 
b. Kunnen  er voor deze groep in de kernen, inloop en ontmoetingsfaciliteiten en programma’s  
geboden worden zoals b.v. de Lichtenberg in Silvolde? 
c. 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) 
d. Overweegt het college deze problematiek aan te pakken, zo ja op welke manier en wanneer? 

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

f. 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” 

Vraag> 

Op welke wijze en wanneer wordt dit onderdeel van het collegeprogramma voortgezet? 
 
 
 
Graag de reactie van het college. 

 

 
 


