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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
De fractie Christen Unie SGP heeft vragen gesteld over de aanpak van 
jeugdwerkloosheid. In deze raadsinformatiebrief gaan wij daar op in. 
 
KERNBOODSCHAP 
Het college is op de hoogte- en maakt gebruik van de ESF subsidie (Europees Sociaal 
Fonds). Uit deze gelden is onlangs, voor een plan voor de aanpak van 
jeugdwerkloosheid, subsidie verleend aan de SWA. 
 
CONSEQUENTIES 
Ons college is op de hoogte van de subsidie Europees Sociaal Fonds (ESF). Samen 
met de collega-gemeenten in de regio is er in een eerder stadium van de subsidie een 
plan met betrekking tot de bestrijding van jeugdwerkloosheid ingediend. Het plan 
behelst drie doelstellingen: 

1. De regionale doelstelling van het plaatsen van 750 jongeren in 2014 vanuit de 
(WW &) WWB op werk en het verbeteren van de samenwerking in de regio. 
Specifiek voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de 
doelstelling om in 2014, ongeveer 40 (WW&) WWB jongeren te plaatsen op 
werk; 

2. De regionale doelstelling van het plaatsen van 120 WWB-jongeren op een BBL 
plaats (Beroeps Begeleidende Leerweg) in 2014. Specifiek voor de gemeenten 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is de doelstelling om in 2014, 7 
WWB-jongeren te plaatsen op een BBL plaats;  

3. Projecten in regiogemeenten ter verbetering en innovatie in het voorkomen en 
bestrijden van jeugdwerkloosheid. 
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Voor de eerste 2 doelstellingen lopen verschillende projecten in de BAR. 
In het kader van doelstelling 3, ter verbetering en innovatie in het voorkomen en 
bestrijden van jeugdwerkloosheid, is aan de SWA voor 2014 een subsidie verstrekt. Zij 
doen een pilot met jongeren om hen bij plaatselijke ondernemers aan het werk te 
krijgen. 
 
Aanvullend is het goed te weten dat ESF-subsidies altijd gepaard gaan met een 
stringente verantwoording, een helder omlijnd plan en cofinanciering vanuit de 
gemeente. Dit is strenger en ingrijpender dan bij soortgelijke subsidies vanuit 
bijvoorbeeld het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente 
maakt bij elke mogelijkheid tot deelname aan een ESF-subsidie altijd de afweging of 
de inzet en de verplichtingen vanuit de gemeente opwegen tegen de extra beschikbare 
middelen. 
 
 
VERVOLG 
- 
 
BIJLAGEN 
-  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


