Motie Startersbeurs

De raad van de gemeente Venlo in vergadering bijeen op woensdag 29 januari 2014:
Overwegende dat:
- Onder invloed van de economische crisis de arbeidsmarktpositie voor afgestudeerden
slecht is.
- De huidige arbeidsmarktprogramma's zich vooral richten op jongeren zonder goede
basiskwalificatie.
- In meer dan 100 gemeenten met succes een startersbeurs is ingevoerd voor
hogeropgeleiden.
- De startersbeurs een stage (van 6 maanden) betreft voor afgestudeerden.
- De doelgroep tussen 18 en 27 jaar is met een diploma van MBO 2, 3 en 4, HBO of WO.
- Deelnemende gemeenten normaal een stagevergoeding van 500 euro per maand betalen.
- De werkgever een opleidingsbudget opspaart van 100 euro per maand.
- Voor de startersbeurs een web - applicatie beschikbaar is (startersbeurs.nu) voor de
inschrijving van afgestudeerden en bedrijven.
- De startersbeurs bedacht is door hoogleraar Ton Wilthagen i.s.m. FNV-Jong en CNV-Jong.
- Dat de startersbeurs in aanmerking komt voor een ESF-subsidie van 40 procent.
- Dat provinciale staten de wens hebben uitgesproken om de gemeente financieel tegemoet
te komen via een subsidie van 50% (max. 250 euro).
Is van mening dat:
- De startersbeurs een beproefd middel is om inactiviteit onder jongeren te voorkomen.
- De startersbeurs kan helpen bij het verwerven van extra competenties en contacten.
- De startersbeurs kan worden gefinancierd uit het gemeentelijk participatiebudget, de extra
(Asscher) middelen voor de jeugdwerkloosheid en provinciale subsidies.
- De gemeentelijke bijdrage voor de startersbeurs als gevolg van de subsidiemogelijkheden
waarschijnlijk minimaal (10%, 50 euro per maand) zal zijn.
Roept het college van B&W op om: Een faciliteringsregeling uit te werken voor de invoering
van een startersbeurs, bestaande uit:
- in de richting van het college van GS positief te reageren op het initiatief Startersbeurs
Limburg;
- de mogelijkheden voor de invoering van de startersbeurs in Venlo nader te onderzoeken,
onder meer via een subsidiebijdrage uit het ESF en de Provincie;
- de Raad op korte termijn te rapporteren over de bevindingen.
En gaat over tot de orde van de dag.
VVD

John Heuvelings

LokaleDemocraten

Frans Schatorjé

