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De heer N. Baali
Voorzitter van de fractie van de PvdA

onderwerp art. 40-vragen PvdA Steenbergen aangaande het
begeleiden van kwetsbare leerlingen naar de 
arbeidsmarkt

Steenbergen, 9 augustus 2018

Geachte heer Baali,

Ten aanzien van de begeleiding van kwetsbare jongeren heeft uw fractie in de 
gemeenteraad schríftelijke vragen aan het College van B&W gesteld.
Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

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

Ons antwoord:
Ja, deze berichtgeving is bekend.

2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel jongeren in onze gemeente niet meer naar werk 
begeleid worden door het wegvallen van deze zogenaamde Europees Sociaal 
Fondsgelden?

Ons antwoord:
Binnen de Brabantse Wal regio is slechts het Aventurijn College betrokken geweest bij 
de subsidie. De toegekende gelden zijn niet ingezet ten behoeve van de door u 
aangegeven doeleinden. De subsidie is ingezet voor incidentele impulsen. Hierbij moet 
u denken aan (een bijdrage voor) bijvoorbeeld een nieuwe keuken voor de opleiding 
horeca. Het is geld dat achteraf wordt gestort en dat niet voor structurele middelen 
wordt ingezet. Het feit dat er nu geen extra geld voor incidentele middelen beschikbaar 
is, heeft geen gevolgen voor de begeleiding en coaching naar werk, want dat wordt wel 
met structurele middelen van school ingezet. Daardoor is er geen sprake van het niet 
meer kunnen begeleiden van jongeren naar werk door het wegvallen van de subsidie.

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de vorm van jobcoaches en stagebegeleiders, 
verloren gaan door het wegvallen van deze middelen?

Ons antwoord:
De middelen zijn niet ingezet ten behoeve van structurele begeleiding. Dit 
betekent dat het vroegtijdig beëindigen van de subsidiestroom niet ten koste gaat 
van het aantal Fte’s voor coaching of begeleiding. r.M
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4. Deelt u de mening van de PvdA dat kwetsbare jongeren niet de dupe moge worden 
van gekissebis over centen? Zo ja, wat gaat u doen om deze begeleiding te 
garanderen? Zo nee, waarom niet?

Ons antwoord:
Ja, wij delen deze mening. Echter zijn de middelen niet ingezet om begeleiding te 
bieden en zullen de jongeren dezelfde begeleiding krijgen als voorheen.

5. Kunt u een inschatting maken van de gevolgen voor de gemeente Steenbergen door 
het wegvallen van deze begeleiding?

Ons antwoord:
Zie antwoord op vraag 2 en 4.

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?

Ons antwoord:
Ja, wij delen deze mening.

7. Is de gemeente Steenbergen bereid om via (co)financiering (opnieuw) bij te dragen 
aan de projecten voor werkbegeleiding?

Ons antwoord:
Zoals reeds is aangegeven, heeft het wegvallen van de financiering geen gevolgen 
voor de structurele werkbegeleiding van de jongeren. Derhalve achten wij een 
cofinanciering vanuit de gemeente Steenbergen niet relevant.

8. Bent u, als u dat nog niet heeft gedaan, bereid om bij staatssecretaris Tamara van Ark 
uw zorgen te uiten over het niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk? Zo ja, 
wanneer bent u voornemens om dit te doen? Zo nee, waarom niet?

Ons antwoord:
Gezien er geen sprake is van niet begeleiden van kwetsbare jongeren naar werk, zien 
wij niet de noodzaak om onze zorgen te uiten richting staatssecretaris Tamara van Ark.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.

Hoogachtend, f
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de loco-secretaris, de burgemeester,

drş^H.C. de Korte, MCM
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