Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Frits de Kaart en Piet Hamelink (PvdA) ingevolge artikel 44 reglement
van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 382.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Jeugdwerkloosheid
in Zeeland

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 17-10-2013)
1. Welke Zeeuwse gemeenten hebben te
kampen met de hoogste jeugdwerkloosheid?

1. Zie bijlage. Het aandeel werkloze werkzoekenden < 27 jaar op het totale aantal werkloze werkzoekenden is het grootst in de gemeenten Middelburg en Tholen.
In absolute zin zijn er de meeste werkloze
werkzoekenden < 27 jaar in de gemeenten
Vlissingen en Terneuzen.

2. Wat zijn de uitkomsten van het Zeeuwse
arbeidsmarktoverleg?

2. Tijdens het bestuurlijk arbeidsmarktoverleg
(het '3O-overleg') is ten aanzien van de
Jeugdwerkloosheid in Zeeland afgesproken
dat de agendacommissie van het overleg
opdracht krijgt om na te gaan of en hoe de
verbindingen op het gebied van het 3O-overleg nader versterkt kunnen worden.
De uitkomst wordt in het eerstvolgende
3O-overleg teruggekoppeld.

3. Welke rol speelt de provincie Zeeland bij
het Actieplan Jeugdwerkloosheid of gaat
de provincie Zeeland hier bij spelen?

3. Provincies hebben geen wettelijke taak ten
aanzien van de begeleiding van werkloze
werkzoekenden (de aanbodzijde) naar de
arbeidsmarkt. Wij zien wel een rol voor de
Provincie ten aanzien van de vraagzijde van
de arbeidsmarkt: voorzien in voldoende gekwalificeerde krachten voor de Zeeuwse
arbeidsmarkt. Vanuit dat perspectief zal worden bekeken welke bijdrage de Provincie kan
leveren om het Actieplan Jeugdwerkloosheid
van de Zeeuwse gemeenten te ondersteunen
(zie ook het antwoord hierboven).

4. Hoeveel geld hebben de Zeeuwse gemeenten van het Rijk gekregen of komt
er beschikbaar?

4. Zeeland krijgt € 414.000,- voor het Actieplan
Jeugdwerkloosheid Zeeland 2013 - 2014.
Nb: afgelopen maand is er bekend gemaakt
dat de 35 arbeidsmarktregio's kunnen inschrijven voor een derde tranche ESF J
(jeugdwerkloosheid).

Voor zover nu bekend gaat het om een ESFbijdrage van € 610.000,- voor Zeeland.
Een aanvraag is in voorbereiding.

MIDDELBURG, 12 november 2013
Namens de fractie van PvdA,

Gedeputeerde staten,

Frits de Kaart en Piet Hamelink

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit

Bijlage: Art. 44-vragen van over Jeugdwerkloosheid in Zeeland

Niet-werkende werkzoekenden (september 2013)
Gemeente
Borsele
Goes
Hulst
Kapelle
Middelburg
Noord Beveland
Reimerswaal
Schouwen-Duiveland
Sluis
Terneuzen
Tholen
Veere
Vlissingen
Zeeland Totaal
Bron: UWV Werkbedrijf

Totaal
461
1254
760
262
1397
235
557
709
492
1748
549
363
1703
10490

< 27 jaar
62
173
86
31
200
19
69
72
55
214
89
44
229
1343

% < 27 jaar
13,45%
13,80%
11,32%
11,83%
14,32%
8,09%
12,39%
10,16%
11,18%
12,24%
16,21%
12,12%
13,45%
12,80%

