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Betreft: Bestrijding jongerenwerkloosheid

Geacht College,
Momenteel i s de

jongerenwerklooshe
id

een

prangend

probleem i n

ons land. Door

de

aanhoudende economi sche cri si s loopt het percentage werklozen onder jongeren op tot de
schrikbarende hoogten van de jaren '80. In Spi ts van 1 5 mei jl. wordt de voorzi tter van FNVjong,
Dennis Wi ersma, geïntervi ewd

naar aanlei di ng van een onderzoek van FNVjong naar de

concreetheid van de plannen van aanpak tegen deze jongerenwerklooshei d

di e door

de

arbeidsmarktregio's i ngedi end mogen worden. FNVjong maakt zi ch — met de VCP — zorgen over
de concreethe i d van deze planvormi ng. Voor 1 juli a.s. di enen deze plannen i ngedi end te zi jn bi j
de ambassadeur Aanpak jeugdwerklooshei d, Mi rjam Sterk, en de Mi ni ster van S Z W , Jet
Bussemaker. De V C P wil uw aandacht voor de mogeli jkhei d om een plan van aanpak i n te di enen
vragen en i s dan ook beni euwd of en wanneer uw arbe i dsmarktreg i o met een plan van aanpak
zal komen. Wi j nemen aan dat ook de gemeenteraad betrokken zal worden bi j di t plan van
aanpak.
Met kameraadschappeli jke groet,
Namens jöe)Vejįéŕigde Communistische Partij van Neder land,

:ngel Modder man

Bijlage: ar tikel Spits, 15 mei 2 0 1 3
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Amsterdam - Anderhalve maand na de belofte om de werkloosheid onder jongeren te
pakken hebben de meeste grote gemeenten nog geen echte plannen opgesteld. Dit
concludeert FNV Jong na een rondgang onder de dertig grootste gemeenten van het land. Er
is een zak met geld beschikbaar dus gebruik dat dan ook, spoort Dennis Wiersma, voorzitter
van FNV Jong, de gemeenten aan.
Op de vier grote gemeenten en Den Bosch na is er volgens FNV Jong geen enkele gemeente
die al duidelijke plannen heeft. Zo start de gemeente Eindhoven pas eind deze maand met
'het stellen van prioriteiten'. De gemeente Haarlem geeft aan dat er nog niemand is om de
'projectkar te trekken'. Bij de gemeente Zoetermeer viel er nog 'weinig concreets te melden'.
Het is geen onwil, denkt Wiersma. Maar veel gemeentes worstelen er wel mee, ze weten
gewoon niet zo goed hoe ze het aan moeten pakken. En dat terwijl het probleem al jaren
speelt. Inmiddels naderen we de hoogtepunten van de jaren 80. Dat is een gevaarlijke
ontwikkeling die echt om actie vraagt.
Begin april ondertekende minister Bussemaker en gemeenten samen met de nieuwe
ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk een intentieverklaring om het
probleem regionaal aan te pakken. In totaal werd 50 miljoen vrij gemaakt, 25 miljoen voor
het onderwijs en 25 miljoen voor de zogenoemde arbeidsmarktregio's, waarin grote
gemeenten de belangrijkste stem hebben. Om voor dat geld in aanmerking te komen
moeten de regio's vóór 1 juli een plan van aanpak indienen. Maar bij het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid is tot nu nog niets binnengekomen, bevestigt een
woordvoerder.
Ambassadeur Mirjam Sterk denkt dat het wel goed gaat komen. Maar dat betekent niet dat
ik me geen zorgen maak. Er is nog anderhalve maand de tijd en sommige regio's moeten nog
echt op gang komen. Het is ontzettend belangrijk dat het geld in ieder geval wordt
aangevraagd want het probleem is groot. Als gemeenten niet goed weten wat ze kunnen
doen dan ben ik ervoor om ze daarbij te helpen. Amsterdam is bijvoorbeeld goed bezig
andere regio's kunnen daar zeker van leren.
Vorige maand steeg de werkloosheid tot ruim 8 procent van de Nederlandse
beroepsbevolking. Onder jongeren tot 25 jaar is dat percentage bijna het dubbele; meer dan
15 procent van hen heeft op dit moment geen baan.
Uit de evaluatie van een eerder Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarbij tussen 2009 en 2011
250 miljoen euro beschikbaar was, bleek dat er grote verschillen bestonden tussen de inzet
van gemeentes. Er is toen wel veel geld aangevraagd, maar heel vaak met onduidelijke
bestemming. Laat staan dat het allemaal naar banen voor jongeren is gegaan. Dit is
ontzettend zonde , zegt Wiersma.

