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Memo  

Aan: Commissie MO 

Cc:  

Van: De wethouders Overduin en Kuster 

Datum: 12 oktober 2020 

Kenmerk:  

Onderwerp: Vragen inzake provinciale gelden voor jeugd t/m 27 jaar 
 

Tweetal vragen vanuit de commissie MO 
Vraag 1: De provincie Gelderland heeft ongeveer € 540.000 beschikbaar gesteld voor het 
activeren van de jeugd van 18 t/m 27 jaar, om ze te motiveren naar werk. Hoeveel is dit voor 
onze gemeente en wat gaan wij er mee doen? 
 
Vraag 2: Daarnaast kent onze gemeente ook een eigen project voor jongeren van 18 tot 27 
jaar. Wat is daarvan de stand van zaken? En hoe kan dit gekoppeld worden aan het project 
van de provincie?” 
  
Antwoord op vraag 1 
De provincie heeft in de zomer van 2020 voor alle regio’s in haar gebied geld beschikbaar 
gesteld om ervoor te zorgen dat jongeren niet buiten de boord vallen doordat ze door de 
Coronacrisis moeilijker een opleiding, een stage of een baan kunnen vinden. De provincie 
vraagt hiervoor wel een plan van de regio’s voor terug. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog 
gestart wordt me de inzet van het geld.  
 
Het provinciale geld is niet bedoeld voor individuele gemeenten. De provincie maakt 
dergelijke gelden vrijwel altijd over naar de verschillende (arbeidsmarkt)regio’s. In dit geval is 
dit bij de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt gelegd. Het is vervolgens aan de thematafel 
om een plan te maken (zie hieronder). Dat plan wordt door één organisatie van de 
thematafel geschreven, de zogenoemde penvoerder. Dat is de gemeente Doetinchem, 
omdat veel van de betrokken organisaties zich in haar gebied bevinden. Wel is het zo, dat de 
andere leden van de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt adviseren. Wij hebben voor 
regionale en ontschotte samenwerking gepleit om de jongeren zo goed mogelijk te helpen.  

 
Het geld worden ingezet op de vindplaatsen van de jongeren van 18 t/m 27 jaar. Een 
vindplaats is bijvoorbeeld het Graafschap College waar ze niet alleen aanwezig zijn, maar 
waar ook heel duidelijk de crossovers tussen stages, opleiding en werk liggen. Dat is 
effectiever dan per gemeente kijken. Het geld wordt dus niet verder verdeeld per gemeente. 
Afhankelijk van de jongeren die behoefte hebben, komen deze in aanmerking. Dat kunnen 
voor sommige gemeenten naar verhouding meer of minder jongeren zijn.  
 
Door de ontschotte samenwerking van organisaties wordt de “rode loper’ voor jongeren 
uitgelegd om hen te helpen. Denk aan het Graafschap College, SBB (koepelorganisatie voor 
stages), het Leerwerkloket van het WSP, etc. Die werken allemaal regionaal en juist niet 
gemeentelijk. Vandaar dat er geen gemeentelijke verdeling gemaakt is.  

 
De bovengenoemde rode loper wordt gekoppeld aan een ander regionaal plan voor 
jongeren. Dat is de campagne Zeg Achterhoek. In dit actieplan wordt het aanbod voor 
opleiden, werken en ondersteuning / hulp zo goed mogelijk ontsloten voor jongeren.   
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Kortom: de eenmalige provinciale gelden zijn specifiek regionaal en niet gemeentelijk 
bedoeld om jongeren van 18 t/m 27 zo goed mogelijk te helpen naar werk.  
 
Antwoord op vraag 2 
Los van deze eenmalige provinciale gelden en regionale insteek, heeft de gemeente Oude 
IJsselstreek al veel eerder een eigen activeringsproject voor jongeren van 18 t/m 27 jaar 
opgezet. Het afgelopen jaar is geïnvesteerd in het in beeld brengen en ondersteunen van 
jongeren die geen startkwalificatie, geen inkomen, geen scholing of zinvolle dag invulling 
hebben. Onze gemeente telt tussen de 40-50 jongeren die voldoen aan deze criteria. 
 
We hebben Sociaal Werk gevraagd om in gesprek te gaan met deze jongeren om een 
eventuele hulpvraag in beeld te brengen. Hierbij is rekening gehouden met het huidig 
aanbod en de samenwerking met partners zoals schulddienstverlening, het Loopbaanplein in 
Doetinchem en Laborijn voor vragen over inkomen, werk en uitkering en het 
activeringscentrum van sociaal werk. 
 
Sociaal Werk heeft een rapportage opgemaakt na de eerste 16 bezoeken die zij hebben 
gebracht aan deze jongeren. Uit de rapportage kunnen we, voorlopig, concluderen dat ons 
beeld van deze jongeren niet helemaal klopt. Jongeren hangen niet op de bank bij ouders of 
op straat. Veel jongeren hebben een inkomen en kunnen voor zichzelf zorgen. De meeste 
jongeren zetten hun talenten in als ZZP-er.  
 
De samenwerking met Sociaal Werk loop tot eind 2020. Dan zijn alle jongeren in kwestie 
bezocht en is in beeld hoeveel jongeren ondersteuning nodig hebben bij het vinden van 
werk, een passende opleiding of een gezonde persoonlijke situatie. 
 
Via het inlichtingenbureau blijven maandelijks overzichten ontvangen van jongeren die tot 
deze doelgroep behoren. Door op tijd deze jongeren te benaderen, voorkomen we dat ze uit 
beeld geraken en bieden wij op tijd ondersteuning indien nodig. 
 
Kortom: qua opzet en financiën staat het gemeentelijke project voor jongeren van 18 t/m 27 
jaar los van de provinciale / regionale aanpak die opgestart is nav de eenmalige provinciale 
gelden. Oude IJsselstreek is ook veel eerder begonnen met het eigen project dan de 
provinciale / regionale aanpak. Aan het einde van dit jaar moeten alle jongeren in Oude 
IJsselstreek door Sociaal Werk bezocht zijn. Daarna wordt er gekeken naar een vervolg. 
Uiteraard kunnen partijen die in beeld komen om te helpen bij het gemeentelijke project wel 
dezelfde zijn die regionaal in beeld komen.  
 


