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1. initiatiefvoorstel CDA 
"Jongeren ons een zorg!'

2. Memo aan de raad

Besluit college kengetallen toevoegen, voor het overige conform advies.

Advies te nemen besluit
De wensen en bedenkingen ten aanzien van het initiatiefvoorstel van het CDA, zoals opgenomen in 
voorgelegde memo, schriftelijk ter kennis brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
We hebben een initiatiefvoorstel ontvangen van de raad om een onderzoek te doen naar jongeren 
zonder startkwalificatie, die dreigen uit te vallen (preventief) of die al uitgevallen zijn (curatief) op het 
gebied van school en werk.
Het college kan volgens artikel 37 van het Reglement van orde voor de raad van de gemeente 
Stichtse Vecht 2011 schriftelijk wensen en bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter 
kennisname aan de raad brengen.

Argumenten:
1. Wij staan inhoudelijk sympathiek tegenover het voorstel.
Het voorstel is aanvullend op de doelstelling van het Programma 4 en Collegewerkprogramma: een 
gemeente waar iedereen kan meedoen.
Het initiatief kan een bijdrage leveren aan de antwoorden op de vraag waarom de jongere thuis zit, 
wat de achterliggende problematiek is, wat de tekortkomingen zijn van het bestaande aanbod en 
waarmee zij geholpen zouden zijn om uit hun situatie te komen.

2. Wij ontraden het onderzoek door HBO studenten te laten uitvoeren
In het initiatiefvoorstel wordt gesproken over een onderzoek door HBO studenten.
In verband met de kwaliteit van de resultaten en de zorgvuldigheid in het benaderen van de jongeren 
en het naleven van privacyregelgeving, adviseren wij het onderzoek niet door HBO studenten te laten 
uitvoeren.

3. Wij stellen voor om te starten met een werkconferentie over dit onderwerp met alle betrokken 
partijen

Zoals aangegeven staan wij inhoudelijk sympathiek tegenover het voorstel. Om invulling te kunnen 
geven aan de vragen, genoemd in het initiatiefvoorstel, stellen wij voor om dit te doen in een vorm 
van een werkconferentie met betrokken in - en externe partijen.
Een start met betrokken partijen over dit onderwerp brengt ook minder risico’s mee dan een start met 
een onderzoek naar en gesprekken met jongeren. In gesprek gaan met de jongeren zelf brengt 
verwachtingen met zich mee bij de jongeren over te bieden oplossingen. We weten nu nog 
onvoldoende of we die oplossingen kunnen waarmaken en we willen daarom ook geen onterechte 
verwachtingen wekken.

Kanttekeningen
De uitvoering van het initiatiefvoorstel vraagt beleidsmatige en uitvoerende capaciteit, waar geen 
rekening mee gehouden is. Dit zal betekenen dat andere werkzaamheden zullen verdagen.

Uitvoering
Na aanname van het initiatiefvoorstel door de raad gaan wij de conferentie organiseren samen met 
betrokken partijen. De conferentie zelf zal mogelijk in het najaar zijn.

Communicatieparagraaf
We hebben het initiatiefvoorstel besproken met de initiatiefneemster.

Raadsinformatiebrief
De reactie van het college op het voorstel wordt in de commissie van mei met de raad gedeeld in de 
vorm van een memo (zie bijlage). Een RIB is niet van toepassing.

Financiële paragraaf
Er zijn nu geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.
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De uitvoering van het initiatiefvoorstel zal wel financiële consequenties hebben, in personele inzet 
van de conferentie en bijkomende kosten voor de organisatie. Ook voor het uitvoeren van de 
gewenste uitkomsten van de conferentie zijn mogelijk op termijn extra financiële middelen nodig om 
aanbod aan te passen of iets nieuws te ontwikkelen.

Juridische paragraaf
Het college kan volgens artikel 37 van het Regelement van orde voor de raad schriftelijk wensen en 
bedenkingen met betrekking tot het voorstel ter kennis van de raad brengen.

Risicoparagraaf
We richten ons hier op wensen en bedenkingen ten aanzien van het initiatiefvoorstel van de raad. 
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.

Duurzaamheidsaspecten
Het inzicht in de oorzaken dat jongeren uitvallen uit onderwijs en werk en oplossingsrichtingen hierin 
dragen bij aan een duurzame participatie van jongeren in de maatschappij.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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