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Raad    23-01-2014 

Agendanummer   7 (aangevuld) 

 

 

Onderwerp:  

Schriftelijke vragen 

 

 

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? 

 

Antwoord: Ja, het college is bekend met de recente cijfers. 

 

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

Wajong zich in Hillegom hebben ontwikkeld van 2009-2013? 

 

Antwoord: De cijfers over deze periode staan onderaan deze beantwoording. Opgemerkt 

moet worden dat de cijfers over de werkloosheidsuitkering (WW) en Wajong alleen in te 

zien zijn via het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS rondt af op hele 

tientallen.  

De cijfers over de bijstand en bijstandsuitkeringen voor jongeren onder de 27 zijn 

aangeleverd door de ISD Bollenstreek. Deze getallen zijn niet afgerond. 

Het aantal bijstandsuitkeringen is sinds 2010 aan het toenemen, maar deze stijging zien 

we niet terug bij de jongeren. In mei van dit jaar was er een piek van 23 jongeren in de 

bijstand, maar in december zitten er 10 jongeren in de bijstand. 
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3. Bent u van mening dat u als het meeste nabije overheid een belangrijke rol heeft 

in de aanpak van de jeugdwerkloosheid? 

 

Antwoord: De gemeente heeft een belangrijke rol in de aanpak van jeugdwerkloosheid. 

Alleen heeft zij slechts beperkte invloed op de economische ontwikkelingen en de 

aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. 

Ondernemers, onderwijs en overheid vinden elkaar vooral op het niveau van de 

(sub)regio. Gemeente Hillegom legt haar focus op een (sub)regionaal 

arbeidsmarktbeleid.  

 

Voor een goede aanpak voor jeugdwerkloosheid werken wij daarom samen in de regio 

Holland Rijnland in het project JA, Jongeren op de arbeidsmarkt. Dit is onderdeel van het 

Actieplan Jeugdwerkloosheid. 

 

In de subregio is het Werkgeversservicepunt Bollenstreek actief. Hierin werken ISD 

Bollenstreek, MareGroep, sociale dienst Katwijk en sociale dienst Oegstgeest samen.Dit 

Werkgeversservicepunt is ontstaan vanuit de voorbereiding voor de Wet werken naar 

vermogen (nu Participatiewet). De organisaties werken samen aan het gelijkschakelen 

van de re-integratie instrumenten om mensen sneller naar een betaalde baan toe te 

leiden.  

 

Zowel op regionaal als subregionaal niveau wordt gewerkt aan werkgeversbenadering.  

In december 2012 is het regionaal marktbewerkingsplan Holland Rijnland verschenen. 

Hierin hebben de sociale diensten en sociaal werkbedrijven uit de regio in kaart gebracht 

waar de kansen op de arbeidsmarkt liggen.  

In de subregio worden de werkgevers benaderd vanuit het Werkgeversservicepunt, zodat 

zij niet langer alle organisaties apart op (acquisitie)bezoek krijgen. 

 

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

van de aanpak jeugdwerkloosheid? 

 

Antwoord: Gemeente Hillegom neemt deel aan het project JA. 

Project JA heeft de opdracht alle jongeren onder de 27 jaar met een WWB uitkering te 

plaatsen op een opleiding of baan. Niet alle jongeren zijn in staat om zelfstandig een 

plek te verwerven op de arbeidsmarkt. Zij hebben ondersteuning en intensieve 

begeleiding nodig. In Project JA worden deze jongeren intensief begeleid door een 

multidisciplinair team. Er wordt met jongeren naar oplossingen gezocht voor de 

problemen die een belemmering vormen om deel te nemen aan onderwijs of om aan het 

werk te gaan. 

 

In het Actieplan Jeugdwerkloosheid is budget opgenomen voor jongeren die extra 

scholing nodig hebben. Jongeren die nog geen startkwalificatie (havo-, vwo- of mbo 
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diploma vanaf niveau 2) hebben worden zoveel mogelijk geplaatst in sectorale projecten 

BBL (beroepsbegeleidende leerweg), waarin zij kunnen werken en een kwalificatie 

kunnen behalen.  

 

Vanuit landelijke convenanten worden sectorale projecten verder uitgebreid: 

- Convenant Bouwen & Opleiden, waarbij jongeren opleidingsplaatsen krijgen bij 

nieuwe bouwprojecten. 

- Convenant 2012-2015, voor extra inzet voor het terugdringen van het aantal 

voortijdig schoolverlaters. 

- Afspraken met uitzendbureaus over het plaatsen van jongeren. 

- Met het UWV wordt het project jongeren in de zorg opgezet. 

- In nauw overleg met COLO (vereniging kenniscentra beroepsonderwijs 

bedrijfsleven) wordt naar niches in de arbeidsmarkt gezocht waar jongeren een 

arbeidsplek kunnen vinden. 

 

Het Regionaal Bureau Leerplicht werkt voor Holland Rijnland aan het terugdringen van 

voortijdig schoolverlaters. Het Jongerenloket heeft een belangrijke functie bij het 

begeleiden van jongeren tot 23 jaar naar school. 

 

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

wat regionaal afgesproken is en geregeld wordt? 

 

Antwoord: Het college zoekt actief de samenwerking en afstemming met werkgevers, 

scholen en andere partners. Wij doen dat het meest effectief in regionale samenwerking. 

We staan open voor ideeën en suggesties van – bijvoorbeeld – ondernemers om actie te 

ondernemen. 

 

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

nader uit te werken en te bespreken met de gemeenteraad? 

 

Antwoord: Ja, het college is hiertoe bereid. 

 

Uitkeringen WWB: periode 2009  t/m 2013 per maand 
    

              dienst- 
jaar jan feb mrt apr mei juni  juli aug sept okt nov dec 

2009 137 138 140 139 139 139 142 142 143 147 145 151 

2010 154 155 160 163 165 164 165 167 168 163 162 168 

2011 163 162 164 162 160 168 170 173 176 173 173 177 

2012 187 186 188 188 191 189 185 184 182 184 184 190 

2013 187 194 193 189 194 192 194 185 183 185 187 186 
Bron: ISD Bollenstreek 
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Jongeren (< 27 jaar) WWB uitkering: periode 2009  t/m 2013 per maand 

dienst-
jaar jan feb mrt apr mei juni  juli aug sept okt nov dec 

2009 14 12 13 12 13 11 10 12 11 14 14 18 

2010 17 16 17 18 18 18 18 18 16 16 16 20 

2011 20 20 21 18 16 18 19 20 22 21 20 23 

2012 21 21 20 20 21 17 15 16 16 17 15 15 

2013 19 21 20 20 23 22 17 13 10 9 10 10 
Bron: ISD Bollenstreek 
 

Uitkeringen WW: periode 2009  t/m 2013 per kwartaal 
    

              

dienstjaar 
1

e
 

kwartaal 
2

e
 

kwartaal 
3

e
 

kwartaal 
4

e
 

kwartaal 

2009 220 220 300 280 

2010 330 320 390 310 

2011 340 320 400 310 

2012 340 320 390 350 

2013 430 450 540 - 
Bron: CBS 
 

             

Jongeren (< 25 jaar) WW uitkering: periode 2009  t/m 2013 per kwartaal 

              

dienstjaar 
1

e
 

kwartaal 
2

e
 

kwartaal 
3

e
 

kwartaal 
4

e
 

kwartaal 

2009 10 10 0 10 

2010 10 10 10 10 

2011 10 10 0 10 

2012 10 10 10 10 

2013 20 10 20 - 
Bron: CBS 
 
 
Uitkeringen Wajong: periode 2009  t/m 2013 per kwartaal 

              

dienstjaar 
1

e
 

kwartaal 
2

e
 

kwartaal 
3

e
 

kwartaal 
4

e
 

kwartaal 

2009 160 160 170 170 

2010 170 170 170 180 

2011 180 190 190 200 

2012 200 200 210 210 

2013 210 210 - - 
Bron: CBS 
 

Jongeren (<25 jaar) Wajong uitkering: periode 2009  t/m 2013 per kwartaal 

              

dienstjaar 
1

e
 

kwartaal 
2

e
 

kwartaal 
3

e
 

kwartaal 
4

e
 

kwartaal 

2009 40 40 50 50 

2010 50 50 50 50 

2011 50 50 60 50 

2012 50 50 60 60 

2013 60 60 - - 
Bron: CBS 
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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? 

Antwoord: Ja, dat is juist. 

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

budget zoals gerapporteerd in 8. Budget ? 

Antwoord: Deze mogelijke bijstelling is er niet in verwerkt omdat er geen nog 

duidelijkheid is over de hoogte van de nieuwe aanneemsom. De gemeente onderhandelt 

hier nu over met de aannemer. 

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

gemaakt over de projectrisico's? 

Antwoord: De betreffende onderhandeling gaat over de hoogte van de aanneemsom en 

afspraken over projectrisico’s. Een risico is bijvoorbeeld de uitloop van werkzaamheden 

door onvoorziene omstandigheden. Uitlopen kost geld en is een risico dat, afhankelijk 

van de oorzaak, bij de aannemer of de gemeente kan liggen.   

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? 

Antwoord: Nee, het betreft een onderhandeling. Er is aan deze onderhandeling geen 

tijdpad gekoppeld, maar het is duidelijk dat deze niet ongelimiteerd kan duren. Naar 

verwachting is er in januari 2014 meer duidelijk. 

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)? 
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Antwoord: Klopt. De bedragen in de kolommen uitgegeven en verplicht/te verwachten 

zouden goed op moeten tellen. Er was in hoofdpuntenrapportage #2 en #3 sprake van 

een onjuiste administratieve kostentoerekening. Het gaat hier om een boekhoudkundige 

kwestie. Dit heeft geen gevolgen voor de totale uitgaven en nog te verwachten kosten. 

We hebben dit in hoofdpuntenrapport #4 hersteld. 


