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GROENLINKS
Motie jongeren aan zet

De gem eenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 19 juni 2018, ter bespreking van
de Kaderbrief 2019:
Constaterende dat:
•

In wijken zoals Krispijn, Crabbehof en W ielwijk veel jongeren opgroeien in kwetsbare
gezinnen en daardoor ook een kwetsbare positie hebben op de arbeidsm arkt;

•

Deze jongeren na hun opleiding vaker werkloos zijn;

•

Deze jongeren oververtegenwoordigd zijn in de bijstand en vaker te maken hebben
met arm oede waarbij m aatschappelijk uitval op de loer ligt.

Overwegende dat:
•

Een goede start in de arbeidsm arkt kansen biedt om op sociaal econom isch gebied te
groeien en te bloeien;

•

Onderzoeken uitwijzen dat veel van deze jongeren in kwetsbare wijken een negatief
zelfbeeld hebben, nauwelijks een ondersteunend netwerk hebben en een steuntje in
de rug hard kunnen gebruiken;

•

De econom ie flink is aangetrokken, het aantal banen flink groeit en er toenem ende
tekorten aan personeel zijn in o.a. technische beroepen en de zorg.

Van m ening zijnde dat:
•

Een baangarantie het toekom stbeeld van deze jongeren positief zal beïnvloeden en
dit op langere term ijn ten goede zal komen voor de gezinnen/wijken;

•

De jongeren in kwetsbare wijken de kans van een baangarantie hard nodig hebben
om zich op sociaal econom isch gebied te kunnen ontwikkelen;

•

Hierdoor de kans op jeugdoverlast zal verm inderen en de jeugdw erkloosheid flink zal
afnemen;

•

De gem eente en de regio vanuit sociaal en econom isch beleid een partner zijn voor
werkgevers en onderwijsinstellingen.

Verzoekt het college:
•

Extra inspanning te leveren om de positie van jongeren in kwetsbare wijken/gezinnen
op de arbeidsm arkt te versterken;

•

W erkgevers en scholen te stimuleren om samen te werken en te verbinden teneinde
te bereiken dat leerlingen afkom stig uit kwetsbare wijken w erkervaring opdoen via
stageplaatsen en uitstrom en met een baangarantie;

•

Hierbij bijzondere aandacht te geven aan tekortsectoren op de arbeidsmarkt, en
optimaal geb ruikte maken van Europese, landelijke en regionale instrumenten en
subsidies.
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