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Geacht college van Gedeputeerde Staten,

Toelichting:
Jeugdwerkloosheid is een regionale ernst!
Vijftien Utrechtse gemeenten bieden de komende anderhalf jaar plaats aan ten minste 400 werkloze jongeren.
Ze zorgen ervoor dat deze werklozen tot 27 jaar een stageplek of een werkervaringsplaats binnen de ambtelijke
organisatie krijgen. Volgens de gemeenten is de werkloosheid onder jongeren in Utrecht in een jaar tijd met 64
procent toegenomen.
Vraag 1:
Is de provincie Utrecht op de hoogte van dit regionale actieplan?
De Europese Unie trekt de komende jaren minstens acht miljard euro uit voor de strijd tegen jeugdwerkloosheid.
Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) wil meer vaart maken met het bestrijden van de werkloosheid en
trekt daar 300 miljoen euro voor uit. De samenwerking tussen gemeenten onderstreept het belang van een
gezamenlijke- en integrale aanpak. Gezien het regionale karakter zou de provincie Utrecht zijn ogen niet mogen
sluiten.
Vraag 1:
Kunt u uw visie geven op de toenemende jeugdwerkloosheid en de rol van de provincie Utrecht hierin?
Vraag 2:
Bent u het met ons eens dat de hoge werkloosheid onder jongeren van invloed is op de economische kerntaak
van de provincie?
Vraag 3:
Bent u het met ons eens dat de provincie als overkoepelende regionale overheid dit initiatief kan versterken
door gemeenten, bedrijfsleven en maatschappelijke partners met elkaar te verbinden? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4:
Ziet u mogelijkheden om stageplekken en/of werkervaringsplaatsen binnen de ambtelijke organisatie van de
provincie Utrecht beschikbaar te stellen? Zo ja, bent u bereid dit vorm te geven? Zo nee, waarom niet?
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Vraag 5:
Ziet u mogelijkheden om het aanbod stageplekken en/of werkervaringsplaatsen te stimuleren binnen/via de
diverse platformen waar de provincie Utrecht bij betrokken is zoals de Economic Board Utrecht?
Vraag 6:
Ziet u mogelijkheden om het aanbod stageplekken en/of werkervaringsplaatsen te stimuleren bij het acquireren
en vestigen van bedrijven?

Namens de fractie Partij van de Arbeid en hoogachtend,

A. Essousi
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