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De heer J.W.C. Stalenhoef 

i.a.a. de overige leden van de gemeenteraad 

Lammegors 51 

4761 VH Zevenbergen 

Uw kenmerk: Uw brief van: Behandelend ambtenaar: Onskenmerk: Telefoonnr.: Verzonden datum: 
T. Dierekx 14 0168 

Onderwerp: Vragen ex artikel 37 Reglement van Orde - 7 MEI MO 

Geachte heer Stalenhoef, 

U heeft de volgende vraag c.q. vragen ex artikel 37 Reglement van Orde op 17 april jl. met betrekking tot 
"Startersbeurs" ter bestrijding van Jeugdwerkloosheid aan het college van burgemeester en wethouders 
gesteld: 

1. 
2, 

3. 

Is het college op de hoogte van het initiatief van de startersbeurs? 
Is het college het met ons eens dat dit een goede aanvulling kan zijn op het actieplan "Bruggen 
Bouwen voor de jeugd"en dat het een goed instrument is in de bestrijding van 
jeugdwerkloosheid? 
Is het college bereid om het initiatief van de startersbeurs over te nemen en op korte termijn in 
samenwerking met de 30's tot een plan van uitvoering te komen. 

Het antwoord op bovengestelde vraag c.q. vragen luidt: 

1. Het idee voor de startersbeurs is bekend bij het college. Het is een laagdrempelige regeling voor 
werkloze jongeren met geen of weinig relevante werkervaring: de starters op de arbeidsmarkt. De 
startersbeurs biedt de jongeren een altematief voor de uitkering door hen in staat te stellen om 
gedurende 6 maanden relevante werkervaring en competenties op te doen die aansluiten bij hun 
opleidingsniveau en -richting. 

2. Het actieplan" Bruggen Bouwen voor de jeugd 2009-2011" is inmiddels beëindigd. Het college 
onderschrijft dat de startersbeurs een prima instrument kan zijn voor het bestrijden van de 
jeugdwerkloosheid. De jeugdwerkloosheid is de afgelopen maanden fors verder opgelopen. De 
economische vooruitzichten zijn voor de korte termijn niet positief te noemen. Het kabinet wil dat 
jongeren een eerlijke kans krijgen om te participeren in de samenleving. Dit heeft het kabinet 
doen besluiten middelen beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke Aanpak 
Jeugdwerkloosheid. Deze middelen komen beschikbaar per arbeidsmarktregio, voor de regio 
West-Brabant ca. € 700.000. Voor 1 juli moet door centrumgemeente Breda een plan van aanpak 
jeugdwerkloosheid bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden ingediend. 
In dit plan moet een analyse worden gegeven van de situatie in onze regio, doelstellingen worden 
geformuleerd en de aanpak worden beschreven. Medio september zal er terugkoppeling worden 
gegeven over de ingediende aanvraag. De gemeente Moerdijk zal zich inzetten om het initiatief 
van de startersbeurs onderdeel te laten zijn van de nog door de gemeente Breda in te dienen 
aanvraag. 



3. Het college wil het initiatief van de startersbeurs in eerste instantie regionaal laten oppakken. De 
daadwerkelijke uitvoering zal worden opgenomen in de lokale 30's samenwerking. 

;er en wethouders van Moerdijk, 
intesecfejarjs, de burgemeester, 

Drs. A.E.B. Kandelï / m Kiijs 


