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Hellevoetsluis 2 december 2014 
Raadsgriffier gemeente Hellevoetsluis 
T.a.v. College van Burgemeester en Wethouders 
Per e-mail aan: griffier@hellevoetsluis.nl 
 
Betreft: Aanvullende schriftelijke vragen art. 37 RvO gebruik maken van ESF gelden bestrijding 
jeugdwerkloosheid 
 
Geacht college, 
 
Met dank voor uw beantwoording op bovengenoemd onderwerp. Voor de fractie van de PvdA zijn een 
aantal punten echter nog niet helder en doe ik u hierbij, namens de fractie van de PvdA,  enkele 
aanvullende vragen toekomen op de antwoorden van vraag 2, onderstaand voor het gemak 
gekopieerd: 
 
2. Zo ja, maken we in Hellevoetsluis gebruik van deze subsidie om jeugdwerkloosheid te 
bestrijden? 
Uitsluitend centrumgemeenten, UWV en het ministerie van Veiligheid en Justitie kunnen subsidie 
aanvragen voor dit thema. Aangezien de gemeente Hellevoetsluis geen centrumgemeente is, kan 
deze gemeente voor dit thema geen aanpsraak maken op de hiervoor ter beschikking staande 
ESFgelden. 
De gemeente Rotterdam heeft echter namens de gehele arbeidsmarktregio een aanvraag ingediend. 
Alle gemeenten binnen de stadsregio Rotterdam konden zodoende deelnemen aan dit ESF-thema. 
Voor de gemeenten die hier geen deel aan hebben genomen, heeft de gemeente Rotterdam zowel de 
subsidie als de 50% cofinanciering overgenomen. Zo ook voor de gemeente Hellevoetsluis.  
Voor de gemeente Hellevoetsluis geldt immers dat voor 2014 het participatiebudget volledig 
budgetneutraal wordt besteed. Het mogelijke exploitatietekort van sw-bedrijf de Welplaat vormt hierbij 
een financieel risico. Derhalve is terughoudend omgegaan met initiatieven die bekostigd moeten 
worden vanuit het participatiebudget. De gemeente Hellevoetsluis achtte een subsidieaanvraag voor 
afwijkende doelgroepen, zonder beleidsmatige onderbouwing, maar met een extra financiële 
investering niet wenselijk. Zodoende heeft deze gemeente geen gebruik gemaakt van deze  
ESFgelden. 
Aanvullende vragen: 

- Hoeveel mensen en in welke leeftijdscategorieën in Hellevoetsluis zijn op dit moment 
werkzoekend? 

- Is het college bekend, hoeveel (jonge)mensen moeilijker aan de slag komen, mede vanwege 
een beperking? 

- Waarom kan de uitvoerende organisatie van de Gemeente Hellevoetsluis geen profijt hebben 
om de bestaande activiteiten op te voeren en te versterken? 

- Wat zou het financiële risico inhouden? 
- Is uw college bereid een extra stimulans te geven - met meer projecten en 

trainingsprogramma’s voor werkzoekenden - aan de re-integratie en arbeidsmarkttoeleiding 
van mensen en in het bijzonder voor jongeren met een beperking?  

- Zou het college extra schuldbemiddeling willen inzetten, wanneer dat actief zou kunnen 
bijdragen aan de re-integratiemogelijkheden, arbeidstoeleiding en/of arbeidsparticipatie van 
werkzoekenden?   

- Biedt de aanvraag vanuit Spijkenisse nog kansen op samenwerking met Hellevoetsluis op 
deze onderwerpen? 

- Is het college op de hoogte, dat wat betreft de investering vanuit het Participatiebudget. de 
uitbetaling van de aanvraag pas medio 2016 plaats vindt en hierop geanticipeerd kan worden 
in een regionale samenwerking? 

 
 
De fractie van de PvdA ziet uw schriftelijke beantwoording met belangstelling tegemoet. 
Vriendelijke groet, 
Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis 
 
Hennie Wiersma-den Dulk 


