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Vragen van het statenlid De Kaart/Hamelink (PvdA)  ingevolge artikel 44 reglement van orde 
 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 348 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake Jeugdwerkloosheid 

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 08-07-2013)  

1. Heeft het college van GS kennis geno-
men van het artikel in de PZC van 6 juli 
2013 waarin de 13 Zeeuwse gemeenten 
kenbaar maken dat zij een actieplan 
willen maken om de jeugdwerkloosheid 

terug te dringen?   

1. Ja. 
 
 
 
 
 
 

2. Is het college het met de PvdA eens dat 
een forse toename van de jeugdwerk-
loosheid in Zeeland negatief doorwerkt in 
de sociale en economische structuur van 
Zeeland? 

2. Ja, een stijging van de jeugdwerkloosheid is 
negatief voor zowel de jongeren die geen 
betaalde baan kunnen krijgen, moeilijker 
invulling kunnen geven aan het dagelijks 
leven en nog niet kunnen bouwen aan hun 
toekomst als voor het bedrijfsleven dat ge-
baat is bij een evenwichtige opbouw van het 
werknemersbestand (zeker ook met het oog 
op het verwachte tekort aan gekwalificeerde 
arbeidskrachten ten gevolge van de uit-
stroom van oudere werknemers).   
 

3. Is het college het met de PvdA eens dat 
actie dringend gewenst is om de jeugd-
werkloosheid terug te dringen? 

3. Ja. 
 
 
 

4. Hoe kijkt het college aan tegen het voor-
nemen van de Zeeuwse gemeenten om 
een actieplan jeugdwerkloosheid te star-
ten? 

4. Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, 
stimuleert het kabinet de samenwerking tus-
sen gemeenten, werkgevers en het onder-
wijs. Hiervoor wordt tot 2015 een ambassa-
deur jeugdwerkloosheid ingezet. De Rijks-
overheid investeert tot 2015 € 50 miljoen om 
meer jongeren aan het werk te krijgen. Ge-
meenten krijgen in 2013 € 25 miljoen voor 
activiteiten in de regio die jongeren helpen 
werk te vinden. Voorbeelden hiervan zijn de 
Startersbeurs, het Jongerenloket en jong-
oud-arrangementen. Het actieplan jeugd-
werkloosheid van de Zeeuwse gemeenten 
wordt in het kader van het landelijk beleid 
opgesteld. Wij staan hier zonder meer posi-
tief tegenover.  
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5. Ziet het college mogelijkheden om deze 

actie van de Zeeuwse gemeenten te 
ondersteunen? 

5. Provincies hebben geen wettelijke taak ten 
aanzien van de begeleiding van werkloze 
werkzoekenden naar de arbeidsmarkt. Wij 
zien wel een rol voor de Provincie ten aan-
zien van de vraagzijde van de arbeidsmarkt: 
voorzien in voldoende gekwalificeerde krach-
ten voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Vanuit 
dat perspectief wordt bekeken welke bijdrage 
de Provincie kan leveren om het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid van de Zeeuwse ge-
meenten te ondersteunen. Het Actieplan 
Jeugdwerkloosheid van de Zeeuwse ge-
meenten zal tijdens het eerste Zeeuwse ar-
beidsmarktoverleg (bestuurlijk overleg waar-
van ook de Provincie Zeeland deel uit maakt) 
in september a.s. worden besproken.  
 

6. Zo ja, waaraan moet dan gedacht wor-
den en op welke termijn kunnen deze 
mogelijkheden concreet gemaakt wor-
den? 

6. Allereerst dient in beeld gebracht te worden 
in welke Zeeuwse sectoren kansen zijn om 
jongeren aan het werk te krijgen; hiertoe 
wordt door de bij de Zeeuwse arbeidsmarkt 
betrokken partijen een arbeidsmarktmonitor 
ontwikkeld die naar verwachting eind 2013 
gereed is. Binnen deze sectoren kunnen 
afspraken gemaakt worden om Zeeuwse 
jongeren middels een stage-, leerwerk- of 
(tijdelijke) arbeidsplaats perspectief te bie-
den. Wij zullen ons hiervoor binnen onze 
netwerken en contacten in het kader van het 
Economisch beleid inspannen. 

    
 
 

 MIDDELBURG, 3 september 2013  
 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

De Kaart/Hamelink drs. J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


