
 
 

MOTIE Op weg naar een jeugdwerkloosheidsvrij Roosendaal 

De Gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over het Raadsvoorstel Kadernota 2017; 
 
Constaterende dat: 
 

 De jeugdwerkloosheid in Roosendaal de afgelopen jaren is toegenomen; 

 Het aantal jongeren dat zonder startkwalificatie het onderwijs verliet is toegenomen; 

 Als uitvloeisel van het initiatiefvoorstel ‘Werk maken van onze Roosendaalse jeugd’ er een 
themabijeenkomst heeft plaatsgevonden waarbij de gemeente samen met een aantal 
partners inzicht gaf aan leden van de gemeenteraad, de Jongerenraad en de Adviesraad 
Sociaal Domein over wat er wordt gedaan op het gebied van jongeren, arbeidsmarkt en 
participatie; 

 Er in Roosendaal veel verschillende activiteiten worden georganiseerd gericht op de 
(arbeids)participatie van jongeren, waarbij we kunnen vaststellen dat alle activiteiten of los 
van elkaar uitgevoerd worden of dat er juist overlap bestaat in de aanpak en onvoldoende op 
maat zijn gemaakt.  

 
Van mening zijn dat: 
 

 Deze verkokerde aanpak ervoor zorgt dat onderliggende problemen in de leefsituatie van 
bepaalde groepen jongeren buiten beeld blijven; 

 Een samenhangende aanpak in de aanpak van de jeugdwerkloosheid beter zal werken; 

 Roosendaal de ambitie moet uitspreken om in 2020 jeugdwerkloosheidsvrij te zijn waarbij 
alle jongeren, tussen de 18 en 27 jaar, snel worden begeleidt naar werk, stage, leerwerkplek, 
vervolgopleiding of andere ‘tussenstations’ naar werk. Iedereen die dan kan doet mee: als 
vrijwilliger, als student, in dagbesteding of in een betaalde baan; 

 Roosendaal voor een aanpak moet kiezen die sluitend is, waarbij jongeren ondersteuning 
wordt aangeboden passend bij hun talenten; jongeren werkervaring laten opdoen tegen een 
vergoeding in plaats van een uitkering verstrekken; effectieve aanpakken en methodieken 
borgen en delen; de effecten in beeld brengen via monitoring en eventueel bijstellen; 
jongeren laten meedenken over dienstverlening aan jongeren; jongeren zelf de 
communicatie laten bedenken en laten uitvoeren. 

 
Verzoekt het college om:  
 

1. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties én jongeren 
een sluitend plan van aanpak op te stellen om Roosendaal jeugdwerkloosheidsvrij te maken 
in 2020 en dit voor 1 oktober 2016 aan de gemeenteraad aan te bieden; 

2. De eventuele daarbij behorende kosten van bovenstaande te dekken uit de huidige 
budgetten die beschikbaar zijn voor het jeugdbeleid, de risicoreserve Sociaal Domein dan 
wel de Bestemmingsreserve Investeringsimpuls; 

 
en gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
 
PvdA,   Michael Yap 


