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Onderwerp:  
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Vragen van de fracties Roelfsema en CDA d.d. 09-12-2013 inzake jeugdwerkloosheid 

Enige tijd geleden werd bekend dat Nederland, op basis van voorlopige cijfers, formeel 

uit de recessie lijkt te zijn, met een zeer bescheiden groei van 0,1%. Dat lijkt goed 

nieuws, totdat je bedenkt dat het om voorlopige cijfers gaat en bij nadere analyse blijkt 

dat de consumptie van huishoudens het afgelopen kwartaal weer opnieuw omlaag ging, 

met 2,3% ten opzichte van een jaar eerder. De consumptie daalt nu al tweeënhalf jaar 

achter elkaar. Ook het banenverlies houdt aan: het aantal banen lag in het 3e kwartaal 

46.000 lager dan in het tweede kwartaal. Ten opzichte van vorig jaar zijn er 160.000 

banen minder. En ook omdat er 7 keer meer werklozen zijn dan er vacatures zijn. 

 

Fractie Roelfsema en het CDA Hillegom zijn van mening dat hier niet alleen op rijksniveau, 

maar ook door de gemeente er alles aan gedaan moet worden om hierop in te grijpen.  

Met name waar het om de toename van jeugdwerkloosheid gaat, hebben wij zorgen over de 

effecten daarvan op de samenleving in Hillegom. Daarom hebben wij de volgende vragen 

aan het college: 

 

1. Bent u bekend met de recente landelijke cijfers inzake jeugdwerkloosheid? 

2. Kunt u aangeven hoe de werkloosheid, de bijstand, de jeugdwerkloosheid en de 

Wajong zich in Hillegom hebben ontwikkeld van 2009-2013? 

3. Bent u van mening dat u als het meeste nabije overheid een belangrijke rol heeft 

in de aanpak van de jeugdwerkloosheid? 

4. Kunt u aangeven op welke manier de gemeente Hillegom concreet werk maakt 

van de aanpak jeugdwerkloosheid? 

5. Kunt u aangeven wat de gemeente voor opties heeft om nog méér te doen, dan 

wat regionaal afgesproken is en geregeld wordt? 

6. Bent u bereid de antwoorden op deze vragen na beantwoording in een notitie 

nader uit te werken en te bespreken met de gemeenteraad? 
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Vragen van de fractie Hillegom Progressief d.d. 12-12-2013 inzake N208 

In het Hoofdpuntenrapport N208 nr. 3 van 20-11-2013 staat onder 1. Samenvatting 

status van project als toelichting bij het onderdeel Budget, evenals in beide voorgaande 

Hoofdpuntenrapporten : "Met de aannemer worden afspraken gemaakt over de 

bijstelling van de aanneemsom (fase 2) en de projectrisico's". In het rapport wordt onder 

8. Budget  hierop geen nadere toelichting gegeven en wordt geen voorziening 

opgenomen voor een mogelijke bijstelling van de aanneemsom. 

Onze stellige indruk is dat dit een aanzienlijk financieel risico vormt. Wij hebben 

hierover dan ook de volgende vragen : 

1. Onze conclusie uit de genoemde toelichting is dat de aanneemsom nog naar 

boven kan worden bijgesteld. Is deze conclusie juist? 

2. Zo ja, hoe is deze mogelijke bijstelling van de aanneemsom verwerkt in het 

budget zoals gerapporteerd in 8. Budget ? 

3. Kunt u aangeven wat de aard is van de afspraken die met de aannemer worden 

gemaakt over de projectrisico's? 

4. Kunt u aangeven wanneer het maken van de betreffende afspraken met de 

aannemer afgerond zal zijn en hiermee de aanneemsom definitief zal zijn 

vastgesteld? 

5. Onder 8. Budget in de derde tabel is niet duidelijk hoe de regels A1, Ab1, A2 en 

Ab2 zich verhouden tot de bovenliggende regels (Aa, Ab en Ac). In de kolom 

Bedrag tellen de regels Ab1 en Ab2 op tot de regel Ab (Ab1 + Ab2 = Ab). In de 

kolommen Uitgegeven en Verplicht/te verwachten is dit echter niet het geval. 

Kunt u dit verklaren (m.a.w. hoe dient deze tabel geïnterpreteerd te worden)? 


