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Het raadslid de heer Khoulani heeft op 24 juni 2016 een brief met daarin acht vragen aan de voorzitter
van de gemeenteraad gericht. Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
1.

Is het juist dat van de 500 beloofde banen voor de Schilderswijk er tot op heden slechts 31
daadwerkelijk zijn gerealiseerd?

Het wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal heeft als ambitie om met circa 850 jongeren uit de
Schilderswijk en Transvaal in gesprek te komen en om eind 2016 circa 500 van deze jongeren naar
werk, een leerwerkplek of naar school te hebben begeleid. Er is dus geen belofte gedaan om 500 banen
te creëren of 500 jongeren aan een baan te helpen.
In de voortgangsrapportage Wijkbanenplan Schilderswijk/Transvaal (RIS 294385) bent u
geïnformeerd dat tot en met april 2016 89 jongeren in bemiddeling gegaan zijn naar werk, waarvan 31
gestart zijn op een baan of een project met een baangarantie. Daarnaast worden jongeren terug geleid
naar school en is er een grote groep jongeren die begeleiding ontvangt vanuit het project Jongeren en
Participatie. Voor deze groep vergt de weg naar werk een langere adem. Over de voortgang van de
wijkbanenplannen wordt u in het najaar opnieuw op hoofdlijnen geïnformeerd in de
voortgangsrapportage Den Haag Maakt Werkt.
2.

Zijn deze 31 banen daadwerkelijk fulltime echte (niet gesubsidieerde) banen en niet tijdelijke
banen of banen op oproepbasis of met 0-uren contracten?

26 van deze banen zijn reguliere, niet gesubsidieerde banen. Vijf van deze banen zijn projecten met
baangarantie. Het kan ook parttime werk zijn. Een fulltime functie is namelijk niet voor alle jongeren
gewenst of haalbaar. Vanuit parttime werk kan een jongere doorgroeien naar een fulltime baan.
3.

Wat gaat u doen om de beloofde 500 (fulltime) banen alsnog binnen de gestelde termijn te
realiseren?

In het geval van het Wijkbanenplan is het beoogde resultaat 500 jongeren terug naar school, aan het
werk of op een leerwerkplek. Dat is een stevige ambitie. Met in acht name van de opstartperiode zien
we dat meer jongeren het Servicepunt Arbeid weten te vinden en dat de doorstroom en bemiddeling
steeds beter op gang komt. Naarmate de tijd vordert zullen ook steeds meer jongeren vanuit
Participatie doorstromen voor bemiddeling naar werk. Er is de afgelopen maanden geïnvesteerd in de
jongeren en in de samenwerking met partners in de stad. We gaan ervan uit dat dit in de tweede helft
van 2016 zichtbaar zal worden in een toename van het aantal jongeren dat teruggaat naar school, een
baan vindt of een leerwerktraject gaat volgen. Daarnaast is er een werkgeversbenadering ontwikkeld,
waarin werkgevers in de Schilderswijk en Transvaal actief en persoonlijk benaderd worden om hen te
vragen een bijdrage te leveren aan het wijkbanenplan. Dit levert vacatures, stages en leerwerkbanen op
die vervuld kunnen worden door de jongeren die via het Wijkbanenplan bereikt worden.
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4.

U wilt het project uitbreiden naar het stadsdeel Laak. Waarom denkt u dat het project daar wél
zal slagen?

Zoals u heeft kunnen lezen in Wijkbanenplan Laak (RIS29437) is er ook in Laak een hoog aantal
jongeren dat geen werk heeft of niet op school zit. Ook in Laak gaan we aan de slag om meer jongeren
te bereiken en te begeleiden ten behoeve van het bieden van perspectief.
5.

Deelt u de mening van de Partij van de Eenheid dat dit banenplan te ambitieus en onrealistisch
is? Zo nee waarom niet?

Er is inderdaad sprake van een hoge ambitie, maar dat is nodig, want het gaat om een grote groep
jongeren, met diverse problematiek, die anders buiten beeld van de gemeente zou blijven. Een groep
die weinig perspectief ziet en er ook niet meer in gelooft dat de gemeente hen kan ondersteunen bij het
vergroten van hun kansen op de arbeidsmarkt. We willen dit vertrouwen terugwinnen en via de
Wijkbanenplannen extra ons best doen om – samen met diverse partners in de stad - voor deze
jongeren kansen te creëren, zodat ze mee kunnen doen in de samenleving en zich gehoord en
gewaardeerd voelen. Het wijkbanenplan is de methode die we inzetten om de jongeren te bereiken en
verder te helpen.
6.

Het project voor de Schilderswijk "Start up your Life" heeft voldoende gekwalificeerde en
gemotiveerde jongeren die aan de slag willen. Waarom wil de gemeente dit project niet steunen?

In het kader van het Wijkbanenplan wordt met een aantal wijkpartners gewerkt om samen jongeren te
begeleiden. Bij de beoordeling van voorstellen wordt een afweging gemaakt op basis van onder meer
de kwaliteit, kosten, beoogd (maatschappelijk) rendement en de mate waarin het aanbod aanvullend is
op bestaande dienstverlening. In het geval van Start up your Life is er besloten niet over te gaan tot
opdrachtverlening.
7.

Deelt u de mening dat dit soort onrealistische plannen alleen maar zorgen voor irritatie in de
genoemde wijken, en slechts leiden tot meer uitzichtloosheid en demotivatie?

Uitzichtloosheid en demotivatie zijn dingen die we juist proberen te voorkomen door de inzet van het
Wijkbanenplan. Via het Servicepunt Arbeid worden jongeren persoonlijk en op basis van maatwerk
begeleid, waarbij een belangrijk uitgangspunt is om de jongere niet los te laten voordat er resultaat is
behaald en de jongere een passende plek heeft gevonden. Voor de ene jongere is de weg naar werk een
langere weg dan voor een andere jongere. Het vergt van sommige jongeren ook de vaardigheid om wat
verder in de toekomst te kijken en te beseffen dat in sommige gevallen beter eerst (of parallel aan het
traject naar werk) geïnvesteerd kan worden in bijvoorbeeld het behalen van een startkwalificatie, het
volgen van een leerwerktraject, het werken aan schulden of het op orde brengen van andere zaken die
zorgen voor een stabiele basis. Het is erg belangrijk om een realistisch toekomstperspectief te creëren
en hierover in gesprek te gaan met de jongere. Het nakomen van afspraken staat binnen de
Wijkbanenplannen hoog in het vaandel. We zijn het daarom niet met u eens dat via deze methodiek de
uitzichtloosheid en demotivatie van jongeren in de Schilderswijk en Transvaal vergroot wordt.
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8.

Wanneer komt u met een goed uitgewerkt en gedetailleerd programma om de werkloosheid in
de genoemde wijken eindelijk écht aan te pakken? De Partij van de Eenheid denkt daarin graag
constructief met u mee.

Het Aanvalsplan Werkgelegenheid Den Haag maakt werk, de wijkbanenplannen en meest recent de
Extra Impuls Werkgelegenheid (RIS 294630) zijn de programma’s waarmee het college inzet op het
verbeteren van de werkgelegenheid voor Hagenaars. Deze plannen en in het bijzonder het
wijkbanenplan zijn in een breed proces tot stand gekomen, waarbij de input van bewoners en partners
in de wijk als bron heeft gediend. Het college waardeert het dat u ten aanzien van de werkloosheid in
de genoemde wijken constructief meedenkt.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de locoburgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

mw. I.K. van Engelshoven
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