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         College van Burgemeester en Wethouders 
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Van       : PvdA fractie van de gemeenteraad 
         van Moerdijk.   
   
Onderwerp: vragen ex artikel 37 RvO 
                    “Startersbeurs” ter bestrijding van  
                    Jeugdwerkloosheid.                     
 
Datum       : 17 april 2013. 
 
 
Geacht college. 
 
De laatste tijd lezen we verontrustende berichten over de oplopende hoge jeugdwerkloosheid. De PvdA 
Moerdijk wil dat wij als gemeente Moerdijk alles “uit de kast halen”  om te voorkomen dat er een generatie 
verloren gaat voor de arbeidsmarkt. Bovendien kan werkloosheid tot allerlei vervelende bijverschijnselen 
leiden voor zowel de betrokkenen als de maatschappij. Ook gaat het voor de gemeente (op termijn) leiden tot 
hogere uitgaven. Het oud-Tweede Kamerlid Mirjam Sterk is onlangs aan de slag gegaan als ambassadeur 
voor jeugdwerkloosheid. Bij haar benoeming sprak zei de woorden: “Wie nu de jeugdwerkloosheid niet 
aanpakt, krijgt straks de rekening gepresteerd. We kunnen alleen succes behalen, als we het met elkaar 
doen.” 
 
Allemaal redenen voor de PvdA Moerdijk om ontwikkelingen die dit probleem mede kunnen oplossen goed 
in de gaten te houden en mogelijk daar op in te spelen. 
 
De laatste tijd zien wij in verschillende gemeenten in West Brabant initiatieven om te komen tot de invoering 
van een “startersbeurs”. Deze startersbeurs biedt jongeren de mogelijkheid hun kansen op de arbeidsmarkt 
te vergroten en te verbeteren. 
Het college maakt voortdurend melding van de goede samenwerking tussen de 3 O’s (Overheid, Onderwijs 
en ondernemers) in onze gemeente en in de regio. Het college stelt (en deels terecht) dat dit een zaak van 
lange adem is. Wij willen graag ook aansturen op concrete resultaten op de kortere termijn. 
Dit lijkt ons een geweldige kans voor deze samenwerking om snel iets belangrijks en concreets ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid te bereiken. 
 
Daarnaast loopt in West-Brabant ook het actieplan “Bruggen bouwen voor de Jeugd”. Dit is erop gericht 
jongeren of aan het werk of aan het leren te houden. In deze aanpak wordt gewerkt met een speciale 
baanbonus. Er zijn projectsubsidies mogelijk voor bedrijven/instellingen en interventiesubsidies voor 
jongeren met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit zijn instrumenten die voor Moerdijkse werkgevers en 
projecten goed bruikbaar zijn. 
 
De PvdA Moerdijk ziet mogelijkheden om de startersbeurs in aanvulling op het bestaande actieplan 
“Bruggen Bouwen voor de jeugd” aan te bieden. 
 
Gelet op het vorenstaande hebben wij de volgende vragen aan het College: 
 
1. Is het College op de hoogte van het initiatief van de startersbeurs? 
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2. 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? 
3. Is het College bereid om het initiatief van de startersbeurs over te nemen en op korte termijn in 
samenwerking met de 3O’s tot een plan van uitvoering te komen?        
 
 
Wij gaan er van uit dat u ons binnen de daar voor gestelde termijn antwoord kan geven op onze vragen, maar 
dat de beantwoording het daadwerkelijk realiseren van een oplossing niet zal vertragen.  
 
 
Namens de PvdA fractie, 
 
 
J.W.C.Stalenhoef 
 


