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Geachte raadsleden, 

Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de verbetering van de positie van starters op 
de arbeidsmarkt. 

Inleiding 
Op 27 juni 2013 werd er in uw raad bij de behandeling van de kademota een amendement van de 
Fracties Franssen, CDA, Brants, Balans, PvdA en GroenLinks aangenomen om een bedrag van 
C 30.000 voor verzuimpreventie en gezondheidsbevordering in te zetten om de positie van starters op 
de arbeidsmarkt te verbeteren. Uw raad nam ten aanzien van de verbetering van de positie van star
ters op de arbeidsmarkt de volgende besluiten: 

» Het college de opdracht te verlenen om een aantal starters (tot 27 jaar) op de arbeidsmarkt de 
kans te bieden voor een beperkte periode een traineeship te volgen en werkervaring op te 
doen bij de gemeente Gulpen-Wittem; 

» Samenwerking te zoeken met de gemeente Vaals en het bedrijfsleven in de regio om ook hier 
traineeships en het opdoen van werkervaring mogelijk te maken; 

» Het stimuleren van ondernemerschap bij starters en bij partijen die daarbij kunnen ondersteu
nen en hiervoor samenwerking te zoeken; 

» De raad te informeren middels een raadsinformatiebrief over het plan van aanpak vooraf
gaand aan de begrotingsbehandeling 2014. 

Toelichting 
De positie van hoger opgeleide starters op de arbeidsmarkt is in Zuid-Limburg al geruime tijd als ge
volg van de aanhoudende economische crisis bijzonder slecht. De gemeente Gulpen-Wittem kent 
daarnaast een vergrijzend personeelsbestand en heeft naar de toekomst toe behoefte aan goed ge
schoold personeel met werkervaring. Door vroegtijdig hier op in te spelen kunnen pas afgestudeerden 
werkervaring opdoen en tevens (onderzoeks)opdrachten uitvoeren voor de gemeente Gulpen-Wittem. 
Omdat het stimuleren van de werkgelegenheid slechts beperkt beïnvloed kan worden door de ge
meente heeft uw raad middels het amendement op 27 juni 2013 voorgesteld samenwerking te zoeken 
met de gemeente Vaals en het bedrijfsleven in beide gemeenten. Jongeren krijgen hiermee de moge
lijkheid om door middel van een traineeship of startersbeurs werkervaring op te doen en hun startkwa
lificatie op de arbeidsmarkt (verder) te verbeteren. Er wordt hiervoor wel een goede begeleiding ge
vraagd van de werkgever en de financiële vertaling dient plaats te vinden door zowel de gemeente als 
ook de andere werkgevers middels een bijdrage in het levensonderhoud voor de starters en het ter 
beschikking stellen van een werkplek. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van bestaande voor
beelden bij bijvoorbeeld richting Zuid, gemeente Venlo. 
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Op dit moment vindt er een oriëntatie plaats hoe de gemeente Gulpen-Wittem met een bedrag van 
C 30.000 de positie van hoger opgeleide starters op de arbeidsmarkt kan verbeteren. Omdat dit be
drag te laag is om iets voor een grotere groep starters te kunnen betekenen, wordt onderzocht hoe we 
meer financiële middelen kunnen verzamelen om deze doelgroep te helpen bij het opdoen van werk
ervaring. We denken hierbij naast samenwerking met de gemeente Vaals en het bedrijfsleven in de 
regio aan oriënterende gesprekken over traineeships met onder andere de gemeente Maastricht, pro
vincie Limburg, de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten, Pentasz Mergelland, UWV, W V en na
tuurlijk aan samenwerking met de gemeente Maastricht en de Heuvelland gemeenten. De komende 
maanden zal de gemeente zich verder oriënteren om hoeveel hoger opgeleide starters het gaat en 
gesprekken gaan voeren met potentiële samenwerkingspartners, zodat er in het eerste kwartaal van 
2014 concreet gestart kan worden met de verbetering van de positie van starters op de arbeidsmarkt. 

Over de verdere uitwerking van ons plan van aanpak zult u nog nader geïnformeerd worden. 

via telefoonnummer 043-8800693 of e-mail info@gulpen-wittem.nl 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en Wethouders van Gulpen-Wittem 
de se n 

K. S T - A . R . B . van don Tillaar eunssen 
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