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Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de rijksbegroting 2019 heeft de
Tweede Kamer op 21 september jongstleden de motie Segers c.s. aangenomen
met het verzoek om extra aandacht voor bestrijding van armoede onder kinderen
(vier miljoen euro), voor dienstverlening door vrijwilligersorganisaties op het
terrein van schulden (vier miljoen euro) en voor het creëren van baankansen voor
kwetsbare jongeren uit het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs
(17 miljoen euro). Het gaat om een eenmalige impuls van in totaal 25 miljoen
euro. Deze brief heeft betrekking op de uitvoering van het laatste onderdeel van
deze motie.
Voor het ondersteunen van leerlingen uit het praktijkonderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs (pro/vso) naar betaald werk zijn goede ervaringen opgedaan via
het Europees Sociaal Fonds (ESF). Daarbij werd aan de centrumgemeenten van de
35 arbeidsmarktregio’s een subsidiebedrag toegekend. Op basis hiervan hebben de
centrumgemeenten met regiogemeenten en pro/vso-scholen bestedingsafspraken
gemaakt gericht op begeleiding van pro/vso-leerlingen naar de arbeidsmarkt, met
behulp van onder andere jobcoaches, stagebegeleiders en de inrichting van interne
en externe leerling-werkplaatsen. Daarbij is een regionale infrastructuur met
waardevolle expertise opgebouwd. Ten behoeve van een efficiënte en effectieve
uitvoering van voornoemde extra impuls wil ik waar mogelijk aansluiten bij deze
opgebouwde regionale infrastructuur.
Ter uitvoering van genoemde motie ben ik voornemens in 2018 een bedrag van 17
miljoen euro beschikbaar te stellen aan centrumgemeenten van
arbeidsmarktregio’s die in samenspraak met betrokken regiogemeenten en
pro/vso-scholen de genoemde impuls vorm en inhoud willen geven.
In bijgevoegde bijlage is een maximaal beschikbaar bedrag per arbeidsmarktregio
opgenomen. De beschikbare middelen zijn in deze bijlage verdeeld op basis van
hetzelfde objectieve verdeelmodel dat wordt gehanteerd bij de verdeling van het
re-integratiebudget Participatiewet. Ik ben bij deze verdeling er vanuit gegaan dat
elke arbeidsmarktregio aan deze impuls wil meewerken. De regio’s ontvangen de
financiële bijdrage vanuit het Rijk via een decentralisatie-uitkering uit het
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gemeentefonds. De middelen gaan in december 2018 naar de betreffende
centrumgemeenten. Via de decembercirculaire 2018 van het ministerie van BZK
zullen de gemeenten worden geïnformeerd.
Graag nodig ik u uit om via een gezamenlijke intentieverklaring samen met een
vertegenwoordiger van de pro- en van de vso-scholen aan te geven dat u bereid
bent aan deze impuls mee te werken en in het kader daarvan een uitvoeringsplan
en bijbehorende afspraken zult maken met de betrokken regiogemeenten en
pro/vso-scholen in uw arbeidsmarktregio over de aanwending van de middelen,
alsmede dat u medewerking verleent aan een evaluatieonderzoek. Het op te stellen
plan is vormvrij, dit laat ik in handen van uw regionale expertise.
Mag ik u in verband met de tijdige voorbereiding van de decentralisatie-uitkering
verzoeken mij uiterlijk 7 november 2018 schriftelijk te bevestigen dat u in
aanmerking wilt komen voor deze uitkering. Ik vraag u daarbij gebruik te maken
van bijgevoegd reactieformulier, dat u kunt terugsturen naar:
Impulsbaankansen-provso@minszw.nl. Voor nadere informatie kunt u terecht bij
dhr. D. Beekhuizen (jbeekhuizen@minszw.nl, 06.15.36.92.49)

Hoogachtend,
de Staatssecretaris van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid,

T. van Ark
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Bijlage: verdeling 17 miljoen euro

Centrumgemeente Arbeidsmarktregio

Subsidieplafond
2019
€ 1.161.300

Groningen

Groningen

Leeuwarden

Friesland

€ 871.700

Alkmaar

Noord-Holland Noord

€ 370.400

Emmen

Drenthe

€ 344.100

Zwolle

Regio Zwolle

€ 307.000

Almere

Flevoland

€ 390.500

Zaanstad

Zaanstreek/Waterland

€ 243.500

Haarlem

Zuid-Kennemerland en IJmond

€ 256.800

Enschede

Twente

Amsterdam

Hilversum

Groot Amsterdam
Stedendriehoek en Noordwest
Veluwe
Gooi en Vechtstreek

Leiden

Holland Rijnland

€ 227.500

Utrecht

Midden-Utrecht

€ 544.300

Amersfoort

Amersfoort

€ 149.300

Ede

Food Valley

€ 172.300

Doetinchem

Achterhoek

€ 155.000

Zoetermeer

Zuid-Holland Centraal

€ 217.500

Gouda

Midden-Holland

Den Haag

Haaglanden

Arnhem

Midden-Gelderland

Rotterdam

Rijnmond

Tiel

Rivierenland

Gorinchem

Gorinchem

Nijmegen

Rijk van Nijmegen

€ 409.600

Dordrecht

Drechtsteden

€ 273.400

Den Bosch

Noordoost-Brabant

€ 292.800

Breda

West-Brabant

€ 464.000

Goes

Zeeland

€ 272.200

Tilburg

Midden-Brabant

€ 387.800

Venlo

Noord-Limburg

€ 203.800

Helmond

Helmond-De Peel

€ 161.000

Eindhoven

Zuidoost-Brabant

€ 326.000

Roermond

Midden-Limburg

€ 162.900

Heerlen

Zuid-Limburg

Apeldoorn

Totaal
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€ 718.300
€ 1.835.600
€ 429.200
€ 126.600

€ 96.300
€ 1.440.000
€ 506.300
€ 2.485.200
€ 113.400
€ 48.400

€ 835.900
€ 17.000.000
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Intentieverklaring financiële ondersteuning extra regionale impuls voor
het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het
praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs
Indiener
[[NAW-gegevens centrumgemeente regio]]

Contactgegevens betrokken partijen
[[gegevens contactpersoon indienende centrumgemeente]]
[[gegevens contactpersoon vertegenwoordiging pro/vso-onderwijs]

Contactgegevens trekker/coördinator regionale impuls
Vermeld de contactgegevens van de trekker/coördinator die vanuit één van de
betrokken partijen (centrumgemeente, pro/vso-onderwijs) wordt aangewezen
om de uitvoering van de impuls inhoud en vorm te geven en de voortgang te
bewaken. Is dat nog niet mogelijk, vermeld dan vanuit welke betrokken partij
een trekker wordt aangewezen.

Financiële ondersteuning
Geef de hoogte van het aangevraagde bedrag voor financiële ondersteuning aan.
Nb: het maximale bedrag waarvoor u in aanmerking kunt komen is opgenomen
in de bijlage

Afstemming met regiogemeenten en pro/vso-onderwijs
Geef aan welke regiogemeenten en pro/vso-scholen (naar verwachting) zullen
participeren in de uitvoering van de impuls.

Intentieverklaring
Met de ondertekening van dit document verklaart u dat u bereid bent via een
regionaal plan vorm en inhoud te geven aan een regionale impuls in 2019 voor
het creëren van baankansen voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs
en het voortgezet speciaal onderwijs en dat u in samenspraak met betrokken
regiogemeenten en pro/vso-scholen bestedingsafspraken maakt gericht op
begeleiding van pro/vso-leerlingen naar de arbeidsmarkt.

Evaluatie
Met de ondertekening van dit document verklaart u dat u bereid bent deel te
nemen aan het evaluatieonderzoek van de impuls door een onderzoeksbureau
dat door SZW wordt ingeschakeld en gefinancierd.
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Informatie en indiening plan
•
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met
jbeekhuizen@minszw.nl
•

U wordt verzocht de ingevulde intentieverklaring, voorzien van alle
handtekeningen, als Pdf-bestand te mailen aan: Impulsbaankansenvsopro@minszw.nl

Datum:
Verantwoordelijke wethouder indienende centrumgemeente
[[naam en handtekening]]

Datum:
Vertegenwoordiger pro/vso-onderwijs
[[naam en handtekening]]

Pagina 5 van 5

Datum
9 oktober 2018
Onze referentie
2018-0000161741

