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1. Waarom stopt de Europese subsidie voor Leiderdorp en niet voor Leiden? (zie het
onderliggende stuk)
Antwoord: De subsidie van het Europees Sociaal Fonds op basis waarvan Project JA werd
gefinancierd liep op 31 december 2015 af. Dit geldt voor alle deelnemende gemeenten. Dit
betekent dat elke gemeente, zowel Leiden als Leiderdorp, het project uit eigen middelen
moet voortzetten. Sinds 1 januari 2016 wordt Project JA in Leiden dus ook niet meer door
middel van de ESF-subsidie bekostigd.
2. Waarom is voor bestrijding Jeugdwerkloosheid geen nieuwe subsidie bij Europa
aangevraagd?
Antwoord: Er is geen ESF tranche meer open voor bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
3. Slechts 1/3 van de uitstromers stroomt uit naar werk: is dat niet erg weinig en zou deze
groep (schoolverlaters? van april-augustus een piek) niet zelf werk gevonden hebben?
Antwoord: Niet alleen de begeleiding naar werk, maar ook de doorstroom naar onderwijs
wordt als een succes gezien. Immers, een diploma draagt eveneens bij aan de kansen op de
arbeidsmarkt en daarmee aan de arbeidsparticipatie. In 2015 is sprake van 37 deelnemers uit
de gemeente Leiderdorp, die een uitkering ontvangen. 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. De doelgroep van Project Ja betreft jongeren die extra begeleiding
nodig hebben om een baan te vinden of een opleiding te doen. Als zij zelf in staat zijn dit te
realiseren, nemen ze geen deel aan het project.
4. Waarom verdwijnen zoveel participanten naar andere uitkeringen, waaronder de wajong?
Antwoord:
Bij de beantwoording van deze vraag gaan we ervan uit dat wordt gedoeld op de cijfers die
genoemd staan in ‘Goed op weg naar de arbeidsmarkt’. Bij de uitstroomtabel op pagina 21
staat vermeld dat in 2014 van het totaal aantal deelnemers van 439 er 20 jongeren
uitstromen naar Wajong en 4 naar een andere uitkering. Dit betreft de situatie van voor de
inwerkingtreding van de Participatiewet. Jongeren hebben meer dan verwacht gebruik
gemaakt van de laatste mogelijkheid om alsnog in te stromen in de voor hen veelal gunstiger
uitpakkende Wajong.

5. Veel taken in dit project zijn het gevolg van zaken die eerder zijn blijven liggen:
schuldhulpverlening, taalachterstanden, schoolverlatersproblematiek. Een integrale
aanpak is belangrijk, maar op dit zijn ook aandachtsgebieden voor preventie (op
bijvoorbeeld scholen)- zijn daar met het onderwijsveld (scholen, CJG, JGT, ZAT-teams,
schoolmaatschappelijk werk, GGD en andere partners) afspraken over gemaakt?
Antwoord: Ja, met al deze partijen zijn afspraken gemaakt en wordt samengewerkt.

6. Project JA valt in principe gewoon onder de 3D participatie, waarom wordt hier om andere
financiering gevraagd?
Antwoord: Er is in 2016 en 2017 binnen de huidige middelen geen dekking voor dit project.
Het is het enkel mogelijk Project JA voort te zetten door het bestaande re-integratiebudget
voor de groep van 27 jaar en ouder aan te wenden. Dit zou ten koste gaan van de
begeleiding van deze , waar dan nauwelijks nog budget voor beschikbaar zal zijn. Dat is een
onwenselijke keuze. Om het Project JA voort te kunnen zetten, zal budget beschikbaar moeten
worden gesteld vanuit de reserve Sociaal Beleid.
7. Dit project is tijdelijk; in 2010 was werkloosheid onder jongeren een serieus probleem,
inmiddels trekt de arbeidsmarkt, vooral voor jongeren, stevig aan. Is dit Project JA nog
nodig? Hoe lang loopt dit project door? Kan (een deel van) de doelgroep inmiddels op
eigen kracht aan het werk?
Antwoord: Uit de praktijk blijkt dat er nu nog veel jongeren gebaat zijn bij Project JA. Het
project loopt door in 2016 en 2017. Project JA zal eind 2017 worden geëvalueerd. O.a. wordt
dan aan de orde gesteld in hoeverre jongeren in staat zijn om zelfstandig een plek te
verwerven op de arbeidsmarkt. Het ligt voor de hand dat met een aantrekkende arbeidsmarkt
meer jongeren op eigen kracht hun weg vinden. Nietteminzal er een groep aanwezig blijven
die een bepaalde mate van ondersteuning en intensieve begeleiding nodig heeft om zijn weg
te vinden. De omvang hiervan zal bij de evaluatie worden onderzocht. Overigens is de
jeugdwerkloosheid nog steeds relatief hoog, ook al is sprake van een daling sinds het
hoogtepunt in 2013 (13,2%). In het derde kwartaal van 2015 – de laatst bekende cijfers – lag
het percentage op 11,4%, iets lager dan het cijfer in 2014, maar nog aanmerkelijk hoger dan
het percentage in 2008 (8,6%), net voor het uitbreken van de economische en financiële
crises.1
8. Uit de stukken blijkt dat ook statushouders onder Project JA vallen. Dit is overlapt dus met
Participatie vergunninghouders (agendapunt 10); onder welk budget/uitvoeringsinstantie
valt deze groep nu?
Antwoord: Statushouders vallen onder het project participatie en integratie van
vergunninghouders.
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