DORDRECHT

IÉ
ff

Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT

^
^ . ^
Gemeentebestuur
Spuiboulevard 300
3311 GR DORDRECHT

Aan

de gemeenteraad

F (078) 800 8080
www.dordrecht.nl

Contactpersoon
Datum

28 september 2010

Ons kenmerk
Begrotingsprogramma
en - t h e m a
Bijlage(n)
Betreft

SBC/2010/452796
T (078) 639 6171
Werk & Inkomen, Onderwijs
E cl.paalvast@dordrecht.nl
arbeidsmarktbeleid
1
RAADSINFORMATIE inzake Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014

Kees Paalvast

Samenvatting
In het Politiek Akkoord 2010-2014 is Arbeidsmarktbeleid benoemd als een van de
drie transformaties, die deze coalitie wil bereiken. Hiervoor stellen wij voor een
regionaal stadsprogramma in te stellen. Met de partners Ondernemers Onderwijs - Overheid willen we voor de korte en langere termijn komen tot een
beter functionerende arbeidsmarkt in onze regio. De hoofddoelstellingen van het
programmaplan zijn:
1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt.
2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.
3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs).
Daarbij ligt de focus op de volgende drie sectoren:
• Zorg.
• Maritiem.
• Toerisme.
1. Wat is de aanleiding?
Dordrecht staat voor een grote opgave wat betreft de arbeidsmarkt. Als gevolg
van de economische crisis is de werkloosheid in Dordrecht flink toegenomen. Op
korte termijn wordt slechts een beperkte daling verwacht. Dit betekent
gedurende deze collegeperiode nog een aanzienlijke werkloosheid.
Op de lange termijn is de verwachting wezenlijk anders. Dan ontstaat er als
gevolg van demografische trends weer krapte op de arbeidsmarkt. Dit
manifesteert zich nu reeds in bepaalde sectoren (vooral de zorg) en
beroepsgroepen. De krapte is kwantitatief en kwalitatief van aard: een tekort aan
arbeidskrachten en vraag en aanbod die niet op elkaar aansluiten. Dit biedt
kansen om de werkloosheid tegen te gaan, maar vraagt tevens om een aanpak
die voorkomt dat ondernemerschap en economische groei worden afgeremd.
2. Wat willen we bereiken?
De hoofddoelstellingen zijn:
1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt.
2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.
3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs).
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Daarbij ligt de focus op de volgende drie sectoren;
• Zorg.
•
Maritiem.
• Toerisme.
Daarbij willen we ook expliciet werken aan het vergroten van het urgentiebesef
bij alle betrokken partijen.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
Dordrecht wil vanuit de rol als centrumgemeente voor de Drechtsteden een sterk
sturend stadsprogramma Arbeidsmarktbeleid starten. De belangrijkste partners
zijn: Ondernemers - Onderwijs - Overheid. Wij willen het gevoel van urgentie op
het gebied van arbeidsmarkt bij alle partners vergroten. Dit zou mogelijkerwijs
kunnen met behulp van een zogenaamde externe arbeidsmarktaanjager. Ook het
Actieplan Jeugdwerkloosheid, waarover wij u in september 2009 hebben
geïnformeerd, maakt onderdeel uit van het programma.
4. Inspraak en communicatie
Met de betrokken partners zal een overlegstructuur worden gestart, zodat de
Ondernemers, Onderwijs en Overheid gezamenlijk het plan vormgeven en
uitvoeren. Door middel van communicatie willen wij in ieder geval werken aan
het vergroten van het urgentiebesef bij alle betrokken partijen.
5. Vervolgtraject besluitvorming
Het programmaplan Arbeidsmarktbeleid is regionaal van karakter. Het is ook een
van de speerpunten in het regionaal Meerjarenprogramma. Derhalve zullen wij
dit plan ook in het regionale besluitvormingscircuit brengen.
6. Wat mag het kosten?
Voor het programmaplan Arbeidsmarktbeleid zijn naast de reguliere budgetten
(bijvoorbeeld voor reïntegratie en onderwijs) en de tijdelijke budgetten voor het
Actieplan Jeugdwerkloosheid, voor de komende vier jaar vanuit de gemeente
Dordrecht een intensiveringsbedrag van € 400.000,— per jaar beschikbaar. De
besluitvorming hierover vindt plaats bij de begroting 2011.
7. Bij deze raadsinformatiebrief hoort de volgende bijlage:
• Programmaplan Arbeidsmarktbeleid 2010-2014.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wei louders
^de loco-secrj5taris
de burgi ieester

Pagina 2 / 2
Model brief actieve informatie

o*

Mixed
Sources cm

