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Afdeling:
Onderwerp:

Burgemeester en Wethouders
Voortzetting Project JA

Leiderdorp,
Aan de raad.

2 februari 2016

*Z007C043FB3*
Beslispunten
1. In 2016 en 2017 een bedrag van € 158.400,- per jaar uit de reserve Sociaal Beleid
beschikbaar te stellen en toe te voegen aan programma 2A.
2. De (meerjarige) begrotingswijziging zoals hieronder weergegeven vast te stellen.

1

Inleiding
1.a
In het kort
Niet alle jongeren zijn in staat om zelfstandig een plek te verwerven op de
arbeidsmarkt. Zij hebben ondersteuning en intensieve begeleiding nodig. In Project
Jongeren op de Arbeidsmarkt, hier na te noemen Project JA, worden deze
jongeren daarom intensief begeleid door een multidisciplinair team. Er wordt met
jongeren naar oplossingen gezocht voor de problemen die een belemmering
vormen om deel te nemen aan onderwijs of om aan het werk te gaan. Het doel van
Project JA is het aantal jongeren met een uitkering terug te brengen door jongeren
intensief te begeleiden naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar school.
In de afgelopen periode is er tussen de gemeente Leiden en Project JA intensief,
en met succes, samengewerkt in de begeleiding van jongeren naar de
arbeidsmarkt. De re-integratieactiviteiten voor deze groep jongeren zijn tot 31
december 2015 gefinancierd vanuit het Actieplan Jeugdwerkloosheid door middel
van een ESF-subsidie (Europees Sociaal Fonds). De subsidie liep op 31 december
2015 af. Gezien het succes van Project JA heeft de gemeente Leiden besloten het
project in 2016 en 2017 voort te zetten. Aan de regiogemeenten is gevraagd of zij
Project JA ook voor hun jongeren willen voortzetten.
1.b

Voorgeschiedenis
In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is eind 2009
het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid gestart. Dit kwam voort uit de
samenwerking tussen de gemeenten, UWV, Centraal Orgaan van Landelijke
Opleidingsorganen van het bedrijfsleven en de ROC’s. Het Regionaal Actieplan
Jeugdwerkloosheid voert acties uit gericht op het voorkomen en terugbrengen van
de jeugdwerkloosheid. De opdracht van het Actieplan is om met alle regionale
organisaties jongeren mobiel en actief te houden op de arbeidsmarkt. In dit kader
zijn diverse projecten opgezet om werkgevers en jongeren te ondersteunen. Project
JA is een van deze projecten.
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Samenhang beleidsvelden
Dit hangt samen met de volgende beleidsvelden: onderwijs, welzijn, jeugdbeleid en
minimabeleid.
Naast de gemeenten Leiden en Leiderdorp zijn ook andere gemeenten uit de regio
aangesloten bij project JA, zoals Alphen aan den Rijn, Oegstgeest, Zoeterwoude,
Katwijk en de ISD.

Beoogd effect
Het aantal jongeren met een uitkering verminderen door jongeren intensief te begeleiden
naar de arbeidsmarkt of terug te geleiden naar school.
Argumenten
1.1 De gemeenteraad is het bevoegde orgaan.
Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om financiële en inhoudelijke kaders vast te
stellen, waaraan het college uitvoering geeft.
2.2 Binnen de huidige begroting is geen dekking voor dit project.
Er is in 2016 en 2017 binnen de huidige begroting geen dekking voor dit project. Het is enkel
mogelijk Project JA voort te zetten door het re-integratiebudget voor de groep van 27 jaar en
ouder aan te wenden. Dit zou ten koste gaan van de begeleiding van deze groep en is om
die reden een onwenselijke keuze. Om het Project JA voort te kunnen zetten, zal derhalve
(extra) budget beschikbaar moeten worden gesteld vanuit de reserve Sociaal Beleid.
2.3 Het aantal jongeren met een uitkering w ordt kleiner.
In 2010 constateren gemeenten in de regio dat het aantal bijstandsuitkeringen onder
jongeren stijgt. Om die reden is gevraagd om vanuit het Actieplan extra inspanningen te
leveren om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te brengen. Deze vraag heeft geleid tot
het inrichten van een projectorganisatie JA onder Werk & Inkomen van de gemeente Leiden.
Naast Leiden en Leiderdorp sluiten ook andere gemeenten uit de regio aan. Het succes van
deze aanpak zien we onder meer terug in de cijfers over de Wet Werk en Bijstand (WWB).
Het aantal werkzoekende jongeren zonder baan in de regio Holland-Rijnland is gedaald. De
jeugdwerkloosheid in Holland Rijnland is inmiddels een van de laagste in Nederland. Een
reden om succesvol beleid voort te zetten.
2.4 Het is een succesvolle methode om jongeren door te geleiden naar werk of een
opleiding.
In 2015 is er in gemeente Leiderdorp sprake van 37 deelnemers. Hiervan hebben 25
personen het traject inmiddels afgerond. Van de afgeronde trajecten kunnen we spreken
van 17 succesvolle trajecten. Hierbij zijn de jongeren doorgeleid naar werk of een opleiding.
Bij de overige 8 jongeren is het traject beëindigd vanwege een andere reden, zoals een
partner met inkomen of een verhuizing.
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Kanttekeningen/Risico-inventarisatie
1.1 Het is niet wenselijk om binnen de doelgroep te differentiëren.
In 2015 zijn 37 jongeren met een traject bij Project JA gestart. De verwachting is dat dit
voor 2016 en 2017 een vergelijkbaar aantal is. Mogelijk komen er in 2016 en 2017 een
klein aantal meer uit het onderwijs bij Project JA terecht. Sinds 2015 wordt nauw
samengewerkt met de voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PrO)
om jongeren zo optimaal mogelijk te begeleiden richting arbeidsmarkt. Om die reden
hebben we het aantal trajecten voor 2016 en 2017 naar boven afgerond op 40 trajecten
per jaar. Minder jongeren toelaten tot Project JA zou de kosten verminderen, aangezien er
gerekend wordt met een trajectprijs. Het is echter niet wenselijk om slechts een deel van
de jongeren door te geleiden naar Project JA. De jongeren die onder de doelgroep vallen
en starten met een traject hebben namelijk allen extra ondersteuning en begeleiding nodig
om uit de uitkering te komen. Het is daardoor lastig, zo niet onmogelijk, om op voorhand
criteria te benoemen aan de hand waarvan nadere selectie zou kunnen plaatsvinden.
1.2 Voorliggend voorstel hangt samen met het raadsvoorstel over de nieuwe aanpak van
maatschappelijke participatie en integratie van vergunninghouders.
In beide voorstellen wordt budget aangevraagd voor extra begeleiding van een specifieke
doelgroep. In beide voorstellen wordt voor de intensieve begeleiding extra budget
aangevraagd. Dit is nodig omdat huidige budgetten nu al niet toereikend zijn om iedereen
die hiervoor in aanmerking komt te kunnen helpen, laat staan dat er voldoende middelen
zijn om extra begeleiding te bieden aan specifieke doelgroepen. Het extra budget zorgt
ervoor dat reguliere klanten geen negatieve gevolgen ondervinden van de projecten.

5

Duurzaamheid
n.v.t.

6

Communicatie en participatie
De uitvoering van Project JA ligt bij gemeente Leiden. Zij dragen de d zorg voor de
communicatie met partners en deelnemers van Project JA.

7

Kosten, baten en dekking
Er wordt in 2016 en 2017 uitgegaan van circa 40 trajecten per jaar. Dit betekent dat
continuering van project JA jaarlijks € 158.400,- kost. De raad wordt voorgesteld om
middelen beschikbaar te stellen uit de reserve Sociaal Beleid en toe te voegen aan
programma 2A. De reserve bevat voldoende middelen om dit te financieren (stand
31/12/2015 € 478.663,-). Tegenover de voorgestelde onttrekking staat een verwacht
overschot van Programma 2 Werk en Inkomen in 2015.
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Programma
2016
2017
2018
2019
Bedragen in €
Lasten Baten
Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten
(+ = nadeel, -/- = voordeel)
1 - Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs
2 - Werk en Inkomen
158.400
158.400
3 - Kunst, Cultuur en Sport
4 - Beheer openbare ruimte
5 - Ruimtelijk beleid
6 - Bestuur, Burgerzaken & Veiligheid
7 - Grondontwikkeling
Algemene Dekkingsmiddelen
Saldo van baten en lasten
158.400
158.400
Mutatie reserves
-158.400
-158.400
0
0
0
0
Resultaat
neutraal
neutraal
neutraal
neutraal

8

Evaluatie
Voortzetting van Project JA zal eind 2017 worden geëvalueerd. Er wordt bij de evaluatie
onderzocht in hoeverre jongeren die door Project JA zijn begeleid zelf in staat zijn in hun
inkomen te voorzien en niet langer afhankelijk zijn van een uitkering. We kijken hoeveel
trajecten er zijn gestart en hoeveel van de afgesloten trajecten hebben geleid tot uitstroom
naar werk of onderwijs.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,
de burgemeester,
H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
Werkplan Project JA – Goed op w eg naar de arbeidsmarkt
Raadsbesluit

