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Uw kenmerk

Onderwerp

Geachte participatieraad,
Op 19 mei jl. hebben wij van u een advies ontvangen inzake de update BAANWIJS. In deze brief
gaan wij in op de aangedragen punten van de Participatieraad.
Vraag 1. Wij vragen ons af, of mensen zonder loonkostensubsidie een life-long ticket krijgen. Wij
adviseren uw College de mensen zonder loonkostensubsidie, die aan Baanwijs deelnemen, een lifelong ticket te geven.
Antwoord: Vanuit de wet hebben we in ieder geval de verplichting om jongeren met
loonkostensubsidie te monitoren en in geval van ziekte te komen tot een plan van aanpak
(Regeling procesgang vangnetters gemeentelijke doelgroep Participatiewet). Wanneer jongeren
geen loonkostensubsidie ontvangen, ligt daar geen wettelijke verantwoordelijkheid. Zoals tijdens
uw vergadering d.d. 17 mei jl. is aangegeven worden op dit moment de mogelijkheden regionaal
onderzocht op welke wijze we de kwetsbare jongeren kunnen monitoren en indien noodzakelijk
kunnen begeleiden in het kader van nazorg. Dit vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid van de
jongeren en het voorkomen dat zij terecht komen in een ‘draaideur’ van tijdelijke contracten en
perioden van uitkeringen en ‘thuis zitten’. We nemen uw standpunt mee.
Vraag 2. Wij adviseren uw College structureel geld vrij te maken voor Baanwijs, dat bovendien
geoormerkt dient te zijn.
Antwoord: Op dit moment wordt BAANWIJS geëvalueerd. Afhankelijk van de betreffende evaluatie
wordt bezien hoe een vervolg te geven aan BAANWIJS. Op dit moment kunnen we geen inschatting
maken van de financiële middelen die hiermee gemoeid zijn. Wij merken op dat u veel waarde
hecht aan de insteek van BAANWIJS. Dat waarderen wij.
Vraag 3. Het is altijd mogelijk, dat een traject van Baanwijs een keer stopt. Wij verzoeken uw
College te borgen, dat de deelnemers aan Baanwijs weten, waar ze dan voor voortzetting van het
traject moeten aan kloppen.
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Antwoord: Zie het antwoord onder vraag 1. Op dit moment zijn we drukdoende het stroomschema,
waarin het proces van BAANWIJS wordt geschetst, te updaten. We hebben aandacht voor de
nazorg.
Vraag 4. Wij adviseren om de Werkenrode School en de Maartensschool, voor zover daar leerlingen
uit onze gemeente op zitten, aan te laten schuiven bij het overleg.
Antwoord: De Werkenrodeschool is samenwerkingspartner binnen het convenant BAANWIJS. Zij
sluiten dus ook aan bij bijvoorbeeld de Regiegroep BAANWIJS. De St. Maartenschool te Nijmegen is
geen samenwerkingspartner binnen het convenant BAANWIJS. Dit sluit echter de werkwijze zoals
deze binnen BAANWIJS is ontwikkeld niet uit. Er worden – ondanks dat deze school niet in het
convenant BAANWIJS is opgenomen – geen Noord-Limburgse leerlingen uitgesloten van
dienstverlening.
Wij hopen dat hiermee voldoende is ingegaan op uw aandachtpunten. Wij willen u nogmaals
bedanken voor uw adequate inbreng. U wordt betrokken bij de evaluatie van BAANWIJS
Met vriendelijke groet,
Namens het College van burgemeester en wethouders

Lucien Peeters, wethouder Leven gemeente Venray

