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Gemeenteraadsfractie 

 
 

Hellevoetsluis, 20 juli 2018 
 

Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis 
T.a.v. Voorzitter van de Raad 
Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl 
 

Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO Begeleiding kwetsbare jongeren naar werk 

 
 
Onlangs kwam in de publiciteit dat het rijkspotje vanuit het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) leeg is, waardoor de begeleiding van kwetsbare jongeren naar werk in het 
geding komt, terwijl deze landelijk succesvol was. Door het vervallen van deze 

subsidies zou het zo kunnen zijn dat scholen die deze jongeren naar stage of werk 
helpen, hiervoor geen subsidie meer kunnen krijgen. 

De Partij van de Arbeid vind dit een slechte zaak voor de jongeren zelf, maar ook voor 

de motivatie van de betreffende scholen en vanuit het perspectief van het 
participatiebeleid. De PvdA wil dat jongeren zeker zijn van een goede start op de 

arbeidsmarkt. Op = op is volgens ons nooit acceptabel! 

Door een heel scala van landelijke regels komt het gemeentelijke budget steeds meer 
onder druk te staan, en dan is het van belang dat een landelijke subsidieregeling voor 

deze kwetsbare groep jongeren ons, en daarmee hen, ook nog niet wordt ontnomen. 

 

Daarom stellen wij de volgende vragen aan het college: 

 

1. Kent u het bericht ‘EU-subsidie voor kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg’? 

https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-

vroegtijdig-leeg~a7673388/  

2. Kunt u aangeven of jongeren in onze gemeente, of vanuit onze gemeente in de 

regio, niet meer naar werk begeleid worden door het wegvallen van deze 

zogenaamde Europees Sociaal Fonds-gelden (ESF)?  

a. Zo ja, om hoeveel jongeren in of vanuit onze gemeente gaat het dan? 

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches, stagebegeleiders of 

andere functies in dit kader, verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?  

a. Kunt u daarbij ook aangeven bij welke instellingen deze functies nu vervuld 

worden of recent werden? 

4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden 

van gekissebis over centen?  

a. Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te garanderen?  

b. Zo nee, waarom niet?  

5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor Hellevoetsluis door het 

wegvallen van deze begeleiding?  

6. Bent u met de PvdA van mening dat het zeer belangrijk is dat deze jongeren naar 

werk begeleid worden en niet langs de kant van de arbeidsmarkt komen te staan?  

https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
https://www.trouw.nl/home/eu-subsidiepotje-voor-kwetsbare-leerlingen-vroegtijdig-leeg~a7673388/
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7. Is de gemeente Hellevoetsluis bereid om via cofinanciering (opnieuw) bij te dragen 

aan de projecten voor werkbegeleiding?  

8. Bent u bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark uw zorgen te uiten over het 

niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk?  

a. Zo ja, wanneer bent u voornemens om dit te doen?  

b. Zo nee, waarom niet? 

 

Wij zien de beantwoording van onze vragen gaarne schriftelijk tegemoet binnen de 

daarvoor gestelde termijnen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis, 

Daan Dankaart, fractievoorzitter 


