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Agendapunt 3 

MOTIE 10 

Startersbeurs voor Roosendaalse jongeren 
 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 5 november 2014, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het Raadsvoorstel Programmabegroting 2015 
 
Constaterende dat  

 Op dit moment 15% van de jongeren in Nederland werkloos is. Het gaat hierbij zowel om 
laag- als hoogopgeleide jongeren; 

 Het opdoen van werkervaring cruciaal is bij het realiseren van een zo kansrijk mogelijke start 
op de arbeidsmarkt;  

 Roosendaal en de regio diverse instrumenten inzet om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, 
waaronder de Baanbonus West-Brabant, die overigens gestopt is wegens uitputting van de 
financiële middelen; 

 
Overwegende dat  

 Een startersbeurs jongeren een goede start kan geven op de arbeidsmarkt;  

 De startersbeurs een laagdrempelige constructie voor deelnemende bedrijven en jongeren 
vormt;  

 Met de startersbeurs kan worden voorkomen dat jongeren de bijstand instromen;  

 Met de startersbeurs kan worden bereikt dat jongeren bij een bedrijf hun vaardigheden 
verder ontwikkelen, nieuwe contacten opdoen en zodoende na een periode van zes 
maanden gemakkelijker doorstromen op de arbeidsmarkt;  

 De startersbeurs in veel gemeenten succesvol is geïmplementeerd en door de Ambassadeur 
Jeugdwerkloosheid geprezen wordt als succesvol instrument om jongeren aan het werk te 
krijgen; 

 
Van mening dat  

 Alle Roosendaalse jongeren een kansrijke start op de arbeidsmarkt verdienen; 

 Roosendaalse jongeren de kans moeten krijgen om werkervaring op te doen en hun carrière 
op te starten;  

 
Verzoekt het college  

1. Inlichtingen in te winnen bij de initiatiefnemers en andere gemeenten als Breda over de 
startersbeurs en grondig te overwegen of dit instrument ook in Roosendaal zou passen; 

2. De gemeenteraad van de resultaten van dit onderzoek, waarbij ook andere instrumenten die 
bedoeld zijn om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan zijn betrokken, op de hoogte te stellen 
en voor 1 februari 2015 te berichten op welke wijze deze instrumenten worden ingezet; 

3. Voor de in te zetten instrumenten gebruik te maken van de middelen uit het 
participatiebudget 2015 en eventuele landelijke, provinciale en Europese regelingen ter 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid; 

 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
Namens, 
PvdA   Michael Yap     
D66   Maarten Vermeulen 
GroenLinks Klaartje Koenraad 
VLP  Wilbert Brouwers 


