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Geachte raad, 

 

Op 19 mei jl. vond de themabijeenkomst van de Raad plaats over het Raadsvoorstel 

Reserveringen Agenda Dordrecht 2030. In vervolg op deze bijeenkomt stuur ik u 

namens het college bijgevoegde documenten. 

 

Antwoorden op schriftelijke vragen 

De Raad kon na de bijeenkomst tot 1 juni schriftelijke vragen stellen. Deze vragen 

hebben wij via de griffie ontvangen. In lijn met uw verzoek om de antwoorden op 

deze schriftelijke vragen uiterlijk 11 juni te ontvangen, ontvangt u hierbij de 

antwoorden op deze vragen. 

 

Maatschappelijke business case Glansrijke toekomst voor jongeren van 12-

27 jaar 

Daarnaast ontvangt u hierbij de maatschappelijke business case Glansrijke toekomst 

voor jongeren van 12-27 jaar, in aanvulling op het eerder toegestuurde 

reserveringsvoorstel Glansrijke toekomst voor jongeren 12-27 jaar. 

 

Aanleiding 

Tijdens de digitale themasessie van 19 mei is in de deelsessie Jeugd 4-12 en Jeugd 

12-27 gesproken over beide businesscases. In het gesprek kwamen beide voorstellen 

aan bod. Er ontstond echter een misverstand over de businesscase Glansrijke 

toekomst voor jongeren 12-27 jaar en de status hiervan. Deze zat niet bij de 

toegestuurde stukken omdat deze businesscase nog niet volledig is afgerond. 

Met het toesturen van de maatschappelijke businesscase met daarin analyse, 

beleidstheorie en tabel met de NCW van de baten en lasten hopen wij dit 

misverstand op te lossen. Deze business case zal het komende jaar nog verder 

worden uitgewerkt met de samenwerkingspartners en worden ondersteund met een 

ESF aanvraag die pas in 2022 mogelijk is. 

 

Uitwerking 

Aangezien de concept businesscase al informatie bevat over een aantal onderwerpen 

willen wij de raad graag  infomeren over de huidige uitwerkingen en 

oplossingsrichtingen. In de MBC komt aan bod "wie deze jongeren zijn" en zijn de 

uitgangspunten voor de beleidstheorie uitgewerkt.  De knelpunten en 5 

oplossingsrichtingen worden hierin beschreven aan de hand van de vragen "wat doen 

we nu?" en "wat gaan we anders doen?".  

 

De meeste oplossingsrichtingen zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de 

werkgroep van het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) ‘Jongeren met 
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afstand tot de arbeidsmarkt’.  

 

Vervolg  

De verschillende oplossingsrichtingen moeten nog verder worden uitgewerkt. Er is 

meer tijd en duiding nodig om met onze samenwerkingspartners te komen tot een 

concreet en gedragen programma. Verder moet de aansluiting worden gemaakt met 

het ESF+ programma waarvan het Rijk heeft besloten om de start uit te stellen tot 

2022. 

Tevens is er een opzet van het investeringsplan met de cofinanciering ESF. De 

voorlopige business case bevat ook in bijlage 2 een tabel van de baten en lasten. De 

definitieve businesscase met ESF aanvraag zal op een later tijdstip in 2022 weer 

terugkomen in de Raad. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd in aanloop naar de 

besprekingen van de voorstellen voor reserveringen in de commissies van 15 juni 

aanstaande. 

 

 


