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1.

Hoe heeft de jeugdwerkloosheid in
1.
Zeeland zich de laatste vijf jaar ontwikkeld?

Zie grafiek in bijlage voor de ontwikkeling
van de jeugdwerkloosheid.
In het 3de kwartaal van 2016 is het percentage niet-werkende werkzoekenden in de
leeftijdsklasse tot 27 jaar in Zeeland 10%
(1.325 personen).

2.

Neemt de provincie initiatieven om sa- 2.
men met gemeenten en / of Vlaanderen projecten op te zetten om werkloze
jongeren aan het werk te helpen? Zo
ja, welke projecten? Zo nee, waarom
niet?

Het economisch beleid van de Provincie
richt zich met name op het creëren van
werkgelegenheid. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt naar leeftijdscategorie
of doelgroep. Het arbeidsmarktbeleid van
de Provincie richt zich met name op de
vraagzijde van de arbeidsmarkt (voorzien
in voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Zeeuwse arbeidsmarkt).
De gemeenten en het UWV (samenwerkend in de Arbeidsmarktregio Zeeland) zijn
verantwoordelijk voor het kwalificeren en
begeleiden van werkzoekenden (de aanbodkant van de arbeidsmarkt). Op dit moment worden er in het kader van het Actieplan Jeugdwerkloosheid Zeeland 20152017 verschillende activiteiten ondernomen
om de werkloosheid onder jongeren te verminderen en te voorkomen. Deze wordt uitgevoerd door de gemeenten en het UWV,
in nauwe samengewerkt met het onderwijs,
waaronder de Zeeuwse Stichting Maatwerk
(ZSM).
De rol van de gemeenten en de Provincie
op het gebied van de arbeidsmarkt is complementair. Samenwerking en afstemming
tussen de gemeenten en de Provincie vindt
o.a. plaats in het Zeeuws 3O arbeidsmarktoverleg.

3.

Heeft de provincie het overzicht welke
Zeeuwse overheden al extra jongeren
in dienst hebben genomen of van plan
zijn dat te gaan doen?

3.

Dat overzicht is er niet. Indien de gegevens
gewenst geacht worden, vraagt dit aparte
uitvraag. Van belang is dan een peilmoment benoemd wordt en er dient gedefinieerd te worden wat onder extra verstaan
wordt.

4.

Hoe kijken Gedeputeerde Staten aan
tegen een Zeeuwse Jongerencommissie die onderzoek doet naar de verbetering van de situatie van jongeren op
de Zeeuwse arbeidsmarkt?

4.

Een nieuw ‘algemeen’ onderzoek is niet
nodig. Er is al veel informatie beschikbaar,
onder andere via de Statische Atlas van
Zeeland en de Arbeidsmarktmonitor.
Wel zijn de Zeeuwse gemeenten voornemens om een aanvraag in te dienen bij
ZonMw gericht op het verbeteren van de
effectiviteit van de bestrijding jeugdwerkloosheid. (ZonMW is een organisatie ter
verbetering van preventie, zorg en gezondheid door het stimuleren en financieren van
onderzoek, ontwikkeling en implementatie).
De meerwaarde van het instellen van een
commissie wordt vooralsnog niet gezien.
De sociale diensten kennen cliëntenraden
waarin jongeren zich kunnen laten vertegenwoordigen.
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Bijlage. Ontwikkeling niet-werkende werkzoekenden <27 in Zeeland in de periode 2011-2016
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