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De PvdA maakt zich zorgen over het wegvallen van ESF-subsidie voor het begeleiden 
naar werk van kwetsbare jongeren. Zij hebben naar aanleiding van deze bezorgdheid 
enkele vragen (ingevolge artikel 41 Reglement van orde) aan uw college gesteld. 
Alvorens deze vragen te beantwoorden wordt allereerst een korte toelichting (context) 
gegeven op de ESF-aanvraag vanuit onze arbeidsmarktregio Zeeland.  
  
Toelichting ESF (context) 
De vragen van de PvdA hebben betrekking op de subsidieregeling Europees Sociaal 
Fonds (ESF) voor de programmaperiode 2014-2020, welke is gepubliceerd in de 
Staatscourant van 10 april 2013. Aanvragers hiervoor waren de centrumgemeenten van 
de arbeidsmarktregio’s. In Zeeland was de gemeente Goes de aanvrager namens de 
gehele arbeidsmarktregio Zeeland. Het gaat hier om Europese subsidie voor een 
periode van in totaal 6 jaar in drie tranches van 2 jaar. Voor de eerste tranche (2015-
2016) is subsidie aangevraagd en toegekend. Voor de Oosterschelderegio bedroeg dit 
bedrag € 398.000. De ESF-subsidie 2017-2018 (tweede tranche) bedraagt € 526.033.  
 
De gelden vanuit het ESF-programma 2014-2020 zijn ingezet ter ondersteuning van het 
praktijkonderwijs (Pro) en het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het Regionaal 
Bureau Leerlingzaken (RBL) en gemeentelijke projecten van de GR de Beverlanden. 
Verder worden de ESF-middelen Oosterschelderegio ingezet voor algemene 
voorzieningen die ten goede komen aan de gehele Oosterschelderegio. M.b.t. deze 
voorzieningen betekent dit voor Schouwen-Duiveland concreet dat de middelen in 2018 
worden ingezet voor de inclusieve arbeidsanalyse én een jobhunter statushouders, 
waarbij deze voorzieningen ingezet worden voor de gehele Oosterschelderegio.  
 
Eind november 2017 informeerde het Agentschap SZW (sinds 1 januari 2018 genaamd: 
Uitvoering van Beleid) de centrumgemeente Goes per brief over de financiële 
ontwikkeling van het ESF-programma 2014-2020. Uit de brief blijkt dat de realisatie van 
ESF-projecten in de arbeidsmarktregio’s aanzienlijk hoger is dan in voorgaande 
programmaperiodes. Zowel de gemeentelijke projecten als de projecten voor leerlingen 
uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs (VSO/Pro) benutten de 
beschikbare subsidie voor de eerste twee tranches veelal volledig; in veel gevallen wordt 
100% van de ESF-subsidie gerealiseerd (zo ook in Zeeland). De beschikbare budgetten 
voor de programmaperiode 2014-2020 worden hierdoor in de huidige subsidieronden al 
uitgeput. De hoge realisatie heeft tot gevolg dat er geen middelen meer beschikbaar 
worden gesteld voor de derde ESF-tranche (periode 2018/2019 tot en met 2020) in de 
structuurfondsperiode 2014-2020.  
 
De Vereniging van Zeeuwse Gemeenten heeft in een reactie namens de Zeeuwse 
bestuurders een brief gestuurd naar de staatssecretaris van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Een antwoord is nog niet ontvangen. Vooralsnog wordt het 



project in het tweede projectjaar 2018 ongewijzigd voortgezet, maar de ontwikkelingen 
op dit punt hebben uiteraard effect op de besluiten die in het lopende project (2019-2010) 
genomen worden. Welke dit zijn, is nu nog niet bekend. 
    

 Vragen ingevolge artikel 41 
Reglement van orde   
 
(ingekomen 7 augustus 2018) 

Antwoorden van burgemeester en 
wethouders 

1. Kent u het bericht 'EU-subsidie voor 
kwetsbare leerlingen vroegtijdig leeg'? 
(https://www.trouw.nl/home/eu-
subsidiepotie-voor-kwetsbare-
leerlinqen-vroeqtiidiq -leeg- a7673388/) 

Wij zijn door het Agentschap SZW (sinds 1 januari 
2018 genaamd: Uitvoering van Beleid) 
geïnformeerd per brief over de financiële 
ontwikkeling van het ESF-programma 2014-2020. 

2. Kunt u aangeven of en zo ja hoeveel 
jongeren in onze gemeente niet meer 
naar werk begeleid worden door het 
wegvallen van deze zogenaamde 
Europees Sociaal Fonds -gelden 
(ESF)? 

De ESF-middelen worden op provinciale schaal 
(Zeeland) verstrekt; hier gaat het specifiek om de 
ESF-middelen voor de scholen voor voortgezet 
speciaal onderwijs en praktijkonderwijs; bij ons zijn 
geen signalen bekend dat jobcoaches op dit 
moment bij deze scholen hun baan verliezen door 
het wegvallen van deze ESF-middelen. De 
betreffende jongeren worden dus nog steeds naar 
werk begeleid. Het wegvallen van de subsidie heeft 
natuurlijk wel impact op de dienstverlening van de 
scholen voor voortgezet speciaal onderwijs en 
praktijkonderwijs in Zeeland in het algemeen. Die 
gevolgen worden door de Zeeuwse stichting 
maatwerk nog in beeld gebracht en daarover zal 
worden gesproken binnen de Arbeidsmarktregio 
Zeeland. Wij nemen het wegvallen van de ESF-
subsidie ook mee in ons overleg met de Pieter 
Zeeman school. 

3. Kunt u aangeven hoeveel fte, in de 
vorm van jobcoaches en 
stagebegeleiders, verloren gaan door 
het wegvallen van deze middelen? 

Voor de gemeentelijke ondersteuning geldt dit niet. 
Er zijn op dit moment geen ontslagen bekend in 
Zeeland. 

4. Deelt u de mening van de PvdA dat 
kwetsbare jongeren niet de dupe moge 
worden van gekissebis over centen? Zo 
ja, wat gaat u doen om deze 
begeleiding te garanderen? Zo nee, 
waarom niet? 

We hebben binnen de arbeidsmarktregio Zeeland 
afgesproken dat de scholen hun 
verantwoordelijkheid nemen voor de jongeren tot 
18 jaar; de verantwoordelijkheid voor begeleiding 
van degenen vanaf 18 jaar ligt veelal bij de 
gemeente (bij UWV in het geval van een UWV-
uitkering). Voor de ondersteuning naar werk 
hebben wij 3 klantmanagers werk in dienst. Dit 
aantal wordt uitgebreid naar 4 teneinde goede 
ondersteuning te garanderen. 

5. Kunt u een inschatting maken van de 
gevolgen voor onze gemeente door het 
wegvallen van deze begeleiding? 

Deze gevolgen hebben mogelijk alleen gevolgen 
voor de trajectbegeleiding statushouders. Op dit 
moment is dit nog onbekend, maar dit zal worden 
meegenomen bij de bespreking Dienstverlening 
Werkgeversservicepunt Oosterschelde 2019 



6. Bent u met de PvdA van mening dat het 
zeer belangrijk is dat deze jongeren 
naar werk begeleid worden en niet 
langs de kant van de arbeidsmarkt 
komen te staan? 

Daar zijn wij het mee eens en daar zetten wij ons 
ook voor in. 

7. Ziet het college mogelijkheden om via 
cofinanciering (opnieuw) bij te dragen 
aan de projecten voor werkbegeleiding 

Behalve ESF-gelden ontvangt de gemeente ook 
cofinanciering vanuit andere fondsen. Verder 
zetten wij ook in op het ontschoten i.c. beter 
integraal benutten van reguliere geldstromen 
binnen- en buiten de gemeente. Een voorbeeld: 
voor leerwerktrajecten voor jongeren gebruiken wij 
de middelen vanuit het onderwijs, fiscale subsidies 
voor werkgevers en de gemeentelijke re-
integratiemiddelen. Deze gelden hebben een meer 
structureel karakter dan de ESF-middelen.  

8.  Bent u bereid om bij staatssecretaris 
Tamara van Ark uw zorgen te uiten over 
het niet begeleiden van kwetsbare 
jongeren naar werk? Zo ja, wanneer 
bent u voornemens om dit te doen? Zo 
nee, waarom niet? 

Zie ook toelichting. De Vereniging van Zeeuwse 
Gemeenten heeft in een reactie namens de 
Zeeuwse bestuurders een brief gestuurd naar de 
staatssecretaris van het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Een antwoord is nog 
niet ontvangen. 
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