Schriftelijke vragen fractie D66
ingevolge artikel 38 van het Reglement van Orde
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De fractie van D66 stelt de volgende vragen:
1.
Onze gemeente telt 43 niet werkende jongeren in de leeftijd 16-27 jaar. 9 jongeren ontvangen
WWB uitkering i.v.m. een grote afstand van de arbeidsmarkt of laaggeschoold werk.
a. Hoeveel uren werken deze laatste jongeren per week?
b. Degenen die niet werken van deze categorie maar wel WWB ontvangen; leveren deze jonge
mensen een maatschappelijke tegenprestatie(bijv. schoonhouden strand/groen )?
2.
Is het college voornemens jongeren die een WWB uitkering aanvragen/ontvangen een
maatschappelijke tegenprestatie op te leggen?
3.
Het opleidingsbedrijf SPG is in december 2009 gestart met het opzetten van leer/werkprojecten.
Kosten 25.000 Euro.
Hoeveel leerwerkprojecten heeft dit opgeleverd?
Kunt u een overzicht geven hoeveel jongeren aan een leerwerkplek zijn geholpen door dit bureau.
Voor welke periode gelden deze plekken?
Zijn er jongeren doorgestroomd naar regulier al dan niet tijdelijk werk? Zo ja, hoeveel?
Welke resultaten heeft SPG geboekt voor de 30.000 euro die voor 2010 ter beschikking zijn
gesteld?
4.
Het RPA ontwikkelt vanaf 1 januari 2010 een aantal activietiten. Kosten: 17.610 euro.
Welke overzichten zijn er geproduceerd?
Welke tekorten/knelpunten zijn er gesignaleerd?
Hoeveel en waar zijn kennisbijeenkomsten georganiseerd en wat waren de uitkomsten?
5.
Het Jongerenloket startte pas 1 april 2010. Hoeveel jongeren staan daar nu ingeschreven?
Hoeveel jongeren vallen onder het Focus2Move project? Kosten: 68.484
Kunt u een overzicht geven welke werkzaamheden c.q. activiteiten er door Focus2Move en het
Jongerenloket zijn geleverd t.b.v. dit kleine groepje jongeren?
6.
Voorts worden de loonkosten van de casemanager (van de gemeente Bergen) voor 0,25 fte (voor
de inzet van zorgtrajecten voorafgaande aan de reïntegratie in 2010) bekostigd vanuit de
incidentele gelden. Het gaat dan om het begeleiden en laten participeren van jongeren met een
lange afstand tot de arbeidsmarkt met individuele multi-problematiek. De kosten die hiermee
gemoeid zijn bedragen € 13.906.
Wat zijn de resultaten van de casemanager concreet vanaf 1 januari 2010?
Wat is de definitie van multiproblematiek?
7.
Zijn er overeenkomsten tussen wat de casemanager doet en wat focus2move doet? Immers, dit
laatste bureau richt zich ook dezelfde doelgroep: focus2Move: is een specifiek reïntegratietraject
gericht op mensen die op dit moment een te grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben en tevens
belemmeringen ondervinden van fysieke en/of psychische aard.
Wat zijn de overeenkomsten en wat de verschillen?

8.

Deelt u onze grote zorg en vraagtekens, dat voor een klein groepje jongeren zo'n een groot
budget van 200000 euro ter beschikking wordt gesteld in een gemeente, die “bol” staat van
baantjes, waar deze doelgroep vrijwel onmiddellijk aan de slag kan?
Bent u met ons van mening, dat jongeren inderdaad een steuntje in de rug nodig hebben, maar
soms ook een harde duw in de rug om aan de slag te gaan!

