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Samenvatting

Met de raadsbrief informeert het college de raad over
de resultaten van het Actieplan Jeugdwerkgelegenheid
2016 - 2018 over de periode januari 2016 tot oktober
2017. Sinds 2016 is de jeugdwerkloosheid in
Leidschendam-Voorburg van 11,2% naar 9% gezakt op
jongeren tussen 15 en 25 jaar. De dalende trend is in
alle subdoelgroepen zichtbaar.
In 2018 wordt vanuit het actieplan opnieuw ingezet op
activeren en het naar werk begeleiden van jongeren in
de Participatiewet. Jongeren in de Lift wordt
gecontinueerd en verbeterd met nazorg, de werkwijze
van de matchmakers-methode wordt in het reguliere
proces ingericht. Ook de ontwikkelroute wordt
standaard werkwijze. Uitgangspunt blijft proactief en
outreachend werken waarbij de jongeren leren hun
zelfredzaamheid en zelfstandigheid blijvend te
vergroten. De Jeugd Vertegenwoordigd wordt actief
betrokken bij nieuwe ideeën.
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Activiteiten
Toelichting
“Alle jongeren van de bank,” dat is het motto van het Actieplan jeugdwerkgelegenheid. Aan
de hand van vijf ambities wil de gemeente perspectief bieden aan alle jongeren tot 27 jaar.
Het plan is in maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. In het plan ligt de focus op
mogelijkheden en kansen, het creëren van nieuwe verbindingen en het versterken van
samenwerkingen. De veranderkracht van en voor jongeren staat hierbij centraal. Deze
raadsbrief laat aan de hand van de vijf ambities zien wat de resultaten van het Actieplan over
de periode januari 2016 tot oktober 2017 zijn. Voor een nadere inhoudelijke toelichting
wordt verwezen naar de raadsbrief.

Besluit
De raadsbrief wordt na bespreking voor kennisgeving aangenomen.

Toelichting
Het woord wordt gevoerd door de heer Van Rossum (GroenLinks), de heer Blokland (PvdA),
de heer Van der Houwen (VVD), de heer Steutel (GBLV), de heer Paardekooper (CDA), de heer
Verschoor (CU-SGP) en wethouder Stemerdink.

In de commissie wordt de wethouder gecomplimenteerd met de voorliggende aanpak van de
jeugdwerkgelegenheid. Wethouder Stemerdink dankt voor de complimenten en wijst op het
werk dat is verricht door de betrokken medewerkers. Ze gaat proberen om de
jeugdwerkloosheid nog verder terug te dringen (van 9% naar 7 %) en om meer jongeren te
bereiken (uitdaging van 40% gaat ze aan).

