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178

Motie over een niet op de agenda opgenomen raadsvoorstel of onderwerp.
Onderwerp motie:

Leerwerkplekken organiseren en bewerkstelligen in nieuw gemeentelijke organisatie
De raad van de gemeente Voorschoten in vergadering bijeen d.d. 28 januari 2021
gehoord de beraadslaging,

In de commissie Mens en Samenleving d.d. 14 januari 2021 waarin het Jaarverslag van het

Regionaal Bureau Leerplicht, Schooljaar 2019-2020 werd besproken a.d.h.v. onder ander van
het volgende:

Er is een toename van voortijdig schoolverlaters vermeld – 45 in 2019 naar 51 in 2020 zonder of met beperkt inkomen of met uitkering. Zie grafiek blz. 24
Vervolgens staat er op blz. 19 “Door de verzuimaanpak (zie hoofdstuk 3) en vroegtijdige
gesprekken op school, probeert het RBL schooluitval te voorkomen. Als jongeren toch
willen of moeten stoppen met hun opleiding, helpen wij hen waar mogelijk naar een andere
opleiding. Als een startkwalificatie niet haalbaar blijkt, begeleiden wij ze naar een zo
passend mogelijk alternatief. Dit kan bijvoorbeeld werk zijn, maar ook hulpverlening of
lokale projecten waar jongeren zich verder ontwikkelen. Gemeenten hebben op die
manier ook een belangrijke rol bij voortijdig schoolverlaters.”

Constaterende:

a. Dat er vanuit de commissie unaniem positief geantwoord werd op de vragen :
-

Deelt de commissie de mening van het CDA dat er kansen liggen om leerwerktrajecten te
realiseren in een nieuw ambtelijk organisatie?
En zo ja, dat dit ook onderdeel dient te zijn van een organisatiestructuur.

b. Dat leerwerkplekken creëren bij bijvoorbeeld de facilitaire dienst, ICT, Uitvoerend-bedrijf, afdeling
Archief een potentiële eerste invulling kan zijn.
Overwegende:

a. Dat de gemeente een voorbeeld functie heeft bij het creëren en aanbieden van
leerwerkplekken.

b. Dat bij jongeren die een uitkering ontvangen de woongemeente van de jongere de regie
heeft;

c. Dat er vanuit het Rijk een loonkosten subsidie (LKS) beschikbaar is voor
leerwerktrajecten;

d. Dat er als werkgever via de UWV een subsidie lage inkomensvoordeel (LIV) aangevraagd
kan worden;

Verzoekt het college

1. Om leerwerkplekken te realiseren in de nieuw ambtelijk organisatie;

2. Om het RBL te raadplegen m.b.t. hoe dit het beste gerealiseerd kan worden;

3. Om na realisatie actief in te zetten op bezetting van deze leerwerkplekken met
jongeren/ voortijdig schoolverlaters / uitkeringsgerechtigden;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Ondertekening en naam:
Mark van Oostrum

Aantekening griffier: aangehouden.

Het college geeft aan niet nu – gezien de lopende organisatieontwikkeling – maar in de

toekomst zeker te zullen kijken naar leerwerkplekken voor voortijdig schoolverlaters en
andere mogelijkheden in de organisatie zoals stageplekken.

