COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Uitbreiding doelgroep RMC activiteiten naar 27 jaar.
Te besluiten om
1. De Jonge Krijger toestemming te geven om voor het jaar 2018 de leeftijdscategorie voor
de projecten Geen Jongere Buitenspel en Jongerensteunpunt te verhogen naar 27 jaar.
Inleiding
De RMC taken voor het gebied Rijnmond Zuid-Oost worden uitgevoerd door De Jonge
Krijger. De Jonge krijger richt zich op jongeren tussen de 18-23 jaar die in staat zijn een
startkwalificatie te behalen. Onderdeel van de RMC activiteiten zijn de projecten Jongeren
Steunpunt en Geen Jongere Buitenspel, waar ook jongeren van 18 tot 23 jaar met een
startkwalificatie, werkzoekende jongeren en kwetsbare jongeren worden geholpen in
Krimpen aan den IJssel.
Het Jongeren Steunpunt biedt elke jongere een aanpak met aandacht. Advies, studiekeuze,
het vinden van een opleiding, het vinden van werk of een bijbaan, het in kaart brengen en
aanpakken van problemen.
Geen Jongere Buitenspel zet zich in voor een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren en
biedt intensieve coachingstrajecten naar school en werk.
Er is bij de Jonge Krijger veel aandacht voor samenwerking met lokale partners, waaronder
het Werkplein IJsselgemeenten, leerplichtambtenaren en het Krimpens Sociaal Team.
Het RMC Rijnmond Zuid-Oost financiert vanuit de voortijdig schoolverlaters (VSV) gelden het
grootste deel van deze inzet. Echter, de doelgroep 23 tot 27 jaar mag niet vanuit VSV gelden
worden gefinancierd. De rest van de gemeenten uit het gebied Rijnmond Zuid-Oost heeft de
uitbreiding van de leeftijdscriteria ook uit eigen middelen gefinancierd.
Beoogd effect
Het in beeld brengen van onzichtbare jongeren van 23 tot 27 jaar zodat ze geholpen kunnen
worden middels coachingstrajecten richting school en werk.
Argumenten
1. Het uitbreiden van de leeftijdscriteria zorgt voor een completer bestand met melding en
registratie van jongeren die niet op school zitten en nog geen startkwalificatie hebben.
Één van de hoofdtaken van de RMC is het hebben van een sluitende melding en
registratie van alle jongeren tussen de 18 en 23 jaar te hebben die niet op school zitten
en nog geen startkwalificatie hebben behaald. Er zijn nog tientallen ‘’onzichtbare’’
Krimpense jongeren waarvan niet duidelijk is of ze nog op school zitten of aan het werk
zijn in de leeftijd van 23 tot 27 jaar.
2. Het begeleiden van jongeren naar school en werk is dan ook beschikbaar voor jongeren
tot 27 jaar.
Jongeren tussen de 23 en 27 jaar kunnen dan ook gebruik maken van de coaching/hulp
die aangeboden worden door de Jonge Krijger. In deze leeftijdscategorie zitten ook een
aantal jongeren uit de nieuwkomers die hierdoor gecoacht kunnen worden richting school
en werk.

Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
De kosten voor het uitbreiden van de leeftijdscategorie van 23 tot 27 zijn als volgt.
 Jongeren Steunpunt:
€ 4.000 excl. btw.
 Geen Jongere Buitenspel: € 6.000 excl. btw.
 Totaal
€ 10.000 excl. btw.
De kosten worden gedekt uit het bestaande budget beschikbaar op de kostenplaats 6630406
Lokale inkoop jeugdhulp.
Communicatie
De Jonge Krijger wordt geïnformeerd dat Krimpen aan den IJssel hun voorstel voor een
leeftijdsuitbreiding accepteert.
Uitvoering
Er wordt een overeenkomst getekend voor de leeftijdsuitbreiding voor het jaar 2018.
De Jonge Krijger zal z.s.m. in 2018 de jongeren tussen 23 en 27 jaar opsporen en in kaart
brengen of ze behoefte hebben aan coaching richting school en werk.
Bijlagen
Offerte leeftijdsuitbreiding De Jonge Krijger.
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