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Emmeloord, 25 juli 2017. 

 

Onderwerp 

Sluitende aanpak jongeren 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Instemmen met de sluitende aanpak jongeren 

2. Een budget van € 300.000 beschikbaar stellen voor de inkoop van re-

integratietrajecten voor jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 

tot en met juli 2019; 

1. Een budget beschikbaar stellen van € 134.000 voor de aanstelling van 1 fte 

klantmanagement jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 tot en 

met juli 2019; 

2. De 9e wijziging van de programmabegroting 2017 vaststellen; 

 

Doelstelling 

Jongeren van 18-27 jaar begeleiden bij het vinden en houden van passende scholing of 

werk.  

 

Inleiding 

Sinds 2015 zien wij een stijging van het aantal jongeren (18 tot 27 jaar) dat een beroep 

doet op de bijstand. Jongeren die bijstand vragen, hebben vaak meerdere problemen en 

zijn niet direct toe (of terug) te leiden naar school of werk. 

 

In samenwerking met ROC Friese Poort, AOC Groenhorst, WerkCorporatie en gemeente 

is onderzocht hoe  de positie van jongeren op de arbeidsmarkt verbeterd kan worden. 

Daarbij onderscheiden wij  3 groepen jongeren.  

1. Jongeren die met begeleiding op school een diploma halen, maar het zonder 

begeleiding op de arbeidsmarkt niet (lang) redden. Deze jongeren komen 

gedesillusioneerd na enige tijd bijstand aanvragen. Het gaat hier over jongeren 

die niet in het doelgroepregister worden opgenomen. 

2. Jongeren die een bijstandsuitkering ontvangen, maar die zonder intensieve 

begeleiding niet richting school of werk kunnen. Voor de intensievere begeleiding 

zijn binnen het huidige budget geen middelen beschikbaar.  

3. Jongeren die een bijstandsuitkering gaan aanvragen en direct begeleiding nodig 

hebben.  

 

 

Argumenten 

1.1. Jongeren krijgen de begeleiding die nodig is om succesvol naar school of werk te 

gaan. 

In onze gemeente is een groep jongeren die er niet in slaagt om op eigen kracht 

de weg van school naar werk succesvol af te leggen. Dat leidt tot 

jeugdwerkloosheid die vaak ook gepaard gaat met andere problemen. Een 
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sluitende aanpak moet zorgen voor meer successen en uiteindelijk minder 

jongeren met een uitkering. 

1.2. De sluitende aanpak past binnen de kaders van Krachtig Noordoostpolder  

Het programma Krachtig Noordoostpolder richt zich op voorkomen, meedoen en 

ondersteunen. Voorkomen door te zorgen dat de overgang van school naar werk 

duurzaam is. Meedoen door te zorgen voor stages, begeleiding en duurzaam werk 

en ondersteunen door de inzet van re-integratiemiddelen waar dat nodig is. Dat 

start nu voor de jongeren van ROC Friese Poort en AOC Groenhorst en wordt op 

termijn uitgebreid met VO en andere MBO opleidingen. Uitgangspunt is geen 

jongere tussen wal en schip. 

2.1. Het Participatiebudget biedt onvoldoende ruimte om een grote groep jongeren 

 begeleiding op maat te bieden. 

 Met de bezuinigingen op het Participatiebudget van de afgelopen jaren is er voor 

 gekozen om vooral te investeren in mensen met een kortere afstand tot de 

 arbeidsmarkt. Voor de groep met een grotere afstand is minder budget 

 beschikbaar. Om met de groep jongeren die nu een bijstandsuitkering ontvangen 

 succes te behalen, zijn extra middelen nodig. 

3.1. De huidige formatie is onvoldoende om jongeren extra begeleiding te bieden 

Er worden meer trajecten ingekocht voor jongeren. Om dat op de juiste wijze te 

doen en ook te volgen is extra inzet van personeel nodig. 

 

Kanttekeningen 

1.1. Succes is mede afhankelijk van de motivatie van de jongere 

Vanuit de deelnemende partijen is de bereidheid om van de sluitende aanpak een 

succes te maken groot. Uiteindelijk zal ook de jongere zelf gemotiveerd moeten 

worden en blijven om mee te werken aan het traject. Bij een preventieve aanpak 

is er geen mogelijkheid voor sanctionering.  

 

Planning/Uitvoering 

De sluitende aanpak voor schoolverlaters en de nieuwe instroom is gestart; 

 

Bijlagen 

Uitvoeringplan sluitende aanpak jongeren 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : Mevrouw H.R. Bogaards-Simonse 

Steller : mevrouw T. Weggen; 06 13 32 68 79; 

t.weggen@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 juli 2017, no. 497101-1; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. In te stemmen met de sluitende aanpak jongeren; 

2. Een budget van € 300.000 beschikbaar te stellen voor de inkoop van re-

integratietrajecten voor jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 tot 

en met juli 2019; 

3. Een budget beschikbaar te stellen van € 134.000 voor de aanstelling van 1 fte 

klantmanagement jongeren, voor en na rato van de periode augustus 2017 tot en 

met juli 2019; 

4. De 9e wijziging van de programmabegroting 2017 vast te stellen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 september 2017. 

De griffier,             de voorzitter, 


