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Rekenkamercommissie Ridderkerk publiceert onderzoek bestrijding
jeugdwerkloosheid
Ridderkerk werkt hard om jongeren aan werk te helpen. Een effectieve inzet vereist echter ook
duidelijke doelstellingen en monitoring om te kunnen sturen en bijsturen. Vervolgens kan de
gemeente haar inzet inzichtelijk maken via de verantwoording.
Dit staat in het rapport Bestrijding jeugdwerkloosheid van de Rekenkamercommissie
Ridderkerk.

Ridderkerk vindt het belangrijk jongeren aan werk te helpen om te voorkomen dat ze afhankelijk
worden van een uitkering. De raad wil een actieve, sluitende aanpak. Dit houdt in dat Ridderkerk
jongeren tot 27 jaar zonder startkwalificatie die niet op school zitten of werken actief opspoort en ze
activeert tot werk, school of een combinatie daarvan. De Wet Investeren in Jongeren (WIJ), die in
2009 is ingevoerd, biedt de gemeente mogelijkheden voor arbeidsinschakeling van alle jongeren.
De rekenkamercommissie constateert dat de bestrijding van jeugdwerkloosheid voor Ridderkerk een
jong beleidsterrein is, waar met experimenten en vallen en opstaan geleerd moet worden. De
gemeente verricht veel inspanningen en activiteiten op dit gebied en boekt op sommige terreinen ook
resultaat.
Voor een succesvolle sluitende aanpak is betrouwbare en tijdige informatie nodig die inzicht geeft in
de omvang van de (risico)groepen. Maar die informatie is slechts gefragmenteerd beschikbaar. Een
punt van zorg is ook dat de gemeente niet duidelijk voor ogen heeft over welke gegevens ze wil
beschikken en wat ze van plan is ermee te gaan doen.
De rekenkamercommissie beveelt aan de doelstellingen duidelijk vast te leggen en bij het opstellen
hiervan de ketenpartners te betrekken. Verder beveelt ze aan afspraken te maken over de wijze van
monitoren en de verantwoording aan de raad.
Noot redactie: voor eventuele nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter van de
Rekenkamercommissie Ridderkerk: de heer M.P. van der Hoek, tel. 078-615 34 53 of per e-mail:
vanderhoek@ext.eur.nl
Algemene informatie over de Rekenkamercommissie Ridderkerk vindt u op:
www.ridderkerk.nl > politiek en bestuur > rekenkamercommissie

