Motie jongeren aan zet
De Drechtraad, in vergadering bijeen; 3 juli 2018
Constaterend dat:





In bepaalde wijken in Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht veel
jongeren opgroeien in kwetsbare gezinnen en daardoor ook een
kwetsbare positie hebben op de arbeidsmarkt
Deze jongeren na hun opleiding vaker werkloos zijn;
Deze jongeren oververtegenwoordigd zijn in de bijstand en vaker te
maken hebben met armoede waarbij maatschappelijk uitval op de
loer ligt.

Overwegende dat:





Een goede start in de arbeidsmarkt kansen biedt om op sociaal
economisch gebied te groeien en te bloeien;
Onderzoeken uitwijzen dat veel van deze jongeren in kwetsbare
wijken een negatief zelfbeeld hebben, nauwelijks een ondersteunend
netwerk hebben en een steuntje in de rug hard kunnen gebruiken;
De economie flink is aangetrokken, het aantal banen flink groeit en
er toenemende tekorten aan personeel zijn in o.a. technische
beroepen en de zorg.

Van mening zijnde dat:







Een baangarantie het toekomstbeeld van deze jongeren positief zal
beïnvloeden en dit op langere termijn ten goede zal komen voor de
gezinnen/wijken;
De jongeren in kwetsbare wijken de kans van een baangarantie hard
nodig hebben om zich op sociaal economisch gebied te kunnen
ontwikkelen;
Hierdoor de kans op jeugdoverlast zal verminderen en de
jeugdwerkloosheid flink zal afnemen;
De gemeente en de regio vanuit sociaal en economisch beleid een
partner zijn voor werkgevers en onderwijsinstellingen.

Verzoekt het Drechtstedenbestuur:


Extra inspanning te leveren om de positie van jongeren in kwetsbare
wijken/gezinnen op de arbeidsmarkt te versterken;





Werkgevers en scholen te stimuleren om samen te werken en te
verbinden teneinde te bereiken dat leerlingen afkomstig uit
kwetsbare wijken werkervaring opdoen via stageplaatsen en
uitstromen met een baangarantie;
Hierbij bijzondere aandacht te geven aan tekortsectoren op de
arbeidsmarkt, en optimaal gebruik te maken van Europese,
landelijke en regionale instrumenten en subsidies.
en gaat over tot de orde van de dag.
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