Verdeling financiële middelen aanpak jeugdwerkloosheid
De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s hebben in 2020 geld gekregen
voor het coördineren van een regionale aanpak van de jeugdwerkloosheid. Inclusief
afdracht aan het BTW-compensatiefonds gaat het om € 3,5 miljoen. Het geld is
verstrekt via een decentralisatie-uitkering met de decembercirculaire gemeentefonds
2020.
Voor het ondersteunen van jongeren naar vervolgonderwijs of werk kunnen regio’s
gebruikmaken van verschillende budgetten uit het steun- en herstelpakket:
1. De regionale mobiliteitsteams kunnen de middelen voor aanvullende
crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo inzetten om ook met
werkloosheid bedreigde en werkloze jongeren te ondersteunen. De budgetten zijn
verstrekt op basis van de Tijdelijke regeling aanvullende crisisdienstverlening
COVID-19.
o In onderdeel 6.1 van de toelichting op de regeling wordt de verdeling van de
budgetten voor de regionale mobiliteitsteams toegelicht. De verdeling per
arbeidsmarktregio is te vinden in bijlage 4, 5, 6 en 7.
o Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de rechtmatige besteding van de
budgetten conform de voorwaarden van de regeling. Partijen voeren daarom
een controleerbare administratie over alle voor de vaststelling van de
rechtmatigheid van belang zijnde gegevens. Over het afleggen van
verantwoording worden nadere afspraken gemaakt met partijen. Zie
hoofdstuk 6 en 7 in de toelichting van de regeling.
2. Gemeenten kunnen gebruikmaken van de extra middelen voor gemeentelijke
dienstverlening om ook jongeren op grond van de Participatiewet te ondersteunen.
Zij kunnen deze middelen tevens gebruiken om laagopgeleide jongeren zonder
startkwalificatie, die door hun persoonlijke situatie geen recht op een uitkering
hebben en daardoor buiten beeld dreigen te raken, te helpen terug naar school of
werk. De extra middelen zijn uitgekeerd via een algemene uitkering met de
decembercirculaire gemeentefonds 2020. De uitleg staat in hoofdstuk 2.2.1.
o De verdeling van deze middelen is te vinden in onderdeel 2.3 op pagina 19.
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3. Specifieke middelen zijn toegekend aan scholen en gemeenten om schoolverlaters
met een groot risico op werkloosheid te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk:
Schoolverlaters uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs
(vso)
• In aanvulling op hun wettelijke taak is € 1 miljoen uitgekeerd in 2021 aan de
scholen via een aanvullende bekostiging. Dit zodat scholen meer aandacht
kunnen besteden aan het stimuleren van doorleren en het ombuigen van de
opleidingsrichting als mogelijk, aan het inzetten van stages met oog voor de
volgende stap en aan het helpen omzetten van tijdelijke banen van net
uitgestroomde pro- en vso-ers in meer duurzaam werk in samenwerking met
gemeenten in het kader van nazorg.
o De verdeling van deze middelen is te vinden in de Regeling bijzondere en
aanvullende bekostiging voor aanpak jeugdwerkloosheid als gevolg van
de coronacrisis.
o De verantwoording over deze middelen gaat via de reguliere
verantwoording (jaarverslaglegging van de scholen).
•

Gemeenten kunnen voor het ondersteunen van pro- en vso-ers naar werk
gebruik maken van het budget gekoppeld aan hun wettelijke taak, van ESFmiddelen en van de extra € 17 miljoen die via een decentralisatie-uitkering met
de meicirculaire gemeentefonds 2020 beschikbaar is gesteld voor deze groep.
o De verdeling van de middelen is op basis van het objectief verdeelmodel
re-integratiebudget Participatiewet.
o De verantwoording over deze middelen gaat via de reguliere
verantwoording (jaarverslaglegging van de scholen).

Voortijdig schoolverlaters
• € 4 miljoen is verstrekt in 2020 en in 2021 aan de RMC’s via de Regeling
specifieke uitkering extra financiële middelen RMC-functie. Hierbij wordt ook
aandacht gevraagd voor de inzet op oud-vsv’ers; jongeren die in een eerder
schooljaar het onderwijs voortijdig hebben verlaten en hun werk door de
coronacrisis dreigen te verliezen of geen werk meer hebben.
o De verdeling van het totaalbedrag over de RMC-contactgemeenten is
gebaseerd op de verdeelsleutel in artikel 4, tweede lid, van het Besluit
regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten.
o RMC legt verantwoording af in de SiSa-bijlage bij de jaarrekening over
de besteding van de specifieke uitkering. In artikel 6 van de regeling
wordt de financiële en beleidsmatige verantwoording geregeld.
•

Voor 2021 hebben de centrumgemeenten extra geld gekregen voor het
ondersteunen van vsv-ers naar werk. Gemeenten hebben hiertoe immers geen
expliciete taak op grond van de Participatiewet. Inclusief afdracht aan het BTWcompensatiefonds gaat het om € 13 miljoen. Het geld is verstrekt via een
decentralisatie-uitkering met de decembercirculaire gemeentefonds 2020.
o Elke centrumgemeente ontvangt een budget op basis van de
verdeelsleutel van de RMC-functie. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op
het aantal volwassen inwoners van de gemeente, het relatieve aandeel
volwassenen met ten hoogste een vmbo-diploma en het aantal volwassen
inwoners met een migratieachtergrond.
o Over de inzet van deze middelen leggen gemeenten verantwoording af
aan de gemeenteraad.
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Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
• € 24,5 miljoen is uitgekeerd in 2021 aan mbo-instellingen via de
subsidieregeling Extra begeleiding en nazorg mbo.
o In de jaarverslaglegging leggen de scholen verantwoording af over de
inzet van de middelen.
•

Centrumgemeenten hebben extra geld gekregen voor het ondersteunen van
mbo-ers naar werk. Gemeenten hebben hiertoe immers geen expliciete taak op
grond van de Participatiewet. Inclusief afdracht aan het BTW-compensatiefonds
gaat het om € 5 miljoen in 2020 en € 27 miljoen voor 2021. Het geld is verstrekt
via een decentralisatie-uitkering met de decembercirculaire gemeentefonds
2020.
o Aangezien mbo-studenten uit de beroepsopleidende leerweg niveau 2 en
mbo-studenten met een niet-westerse migratieachtergrond het meest
kwetsbaar zijn, is 80 procent van de verdeling van deze middelen over
de centrumgemeenten gebaseerd op het relatieve aantal studenten met
deze achtergrondkenmerken die in de betreffende arbeidsmarktregio
wonen. Omdat ook andere studenten kwetsbaar kunnen zijn voor
jeugdwerkloosheid, is de overige 20 procent van de middelen verdeeld
op basis van op het totale aantal mbo-studenten dat in de
arbeidsmarktregio woont.
o Over de inzet van deze middelen leggen gemeenten verantwoording af
aan de gemeenteraad.

Voor doorleren, dat resulteert in een langere verblijfsduur in het onderwijs, en een extra
beroep op de subsidieregeling praktijkleren en studiefinanciering, is € 263 miljoen
gereserveerd.
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Verlenging Aanpak Jeugdwerkloosheid tot en met 2022 door
Nationaal Programma Onderwijs
In februari 2021 is het Nationaal Programma Onderwijs gepresenteerd. Hiermee wordt
de Aanpak Jeugdwerkloosheid verlengd tot en met 2022. Voor de coördinatie van de
regionale Aanpak Jeugdwerkloosheid is 3,5 miljoen in 2022 voor de centrumgemeenten
van de arbeidsmarktregio’s.
Specifieke middelen zijn toegekend aan scholen en gemeenten om schoolverlaters met
een groot risico op werkloosheid te begeleiden naar vervolgonderwijs of werk:
Schoolverlaters uit het praktijkonderwijs (pro) en voortgezet speciaal onderwijs (vso)
• € 1,5 miljoen in 2022 voor pro- en vso-scholen om laatstejaars pro/vsoleerlingen te begeleiden bij het verder doorleren of het maken van een overstap
naar werk in vroege afstemming met de gemeente. Deze middelen komen via
aanvullende bekostiging beschikbaar voor scholen.
Voortijdig schoolverlaters
• € 4,5 miljoen in 2022 voor intensivering van de reguliere taken van de Regionale
Meld- en Coördinatiefunctie (RMC). De middelen worden verstrekt via een
uitbreiding van de extra specifieke uitkering die naar verwachting in het najaar
van 2021 wordt gepubliceerd.
• € 13 miljoen in 2022 voor centrumgemeenten, zodat gemeenten voortijdig
schoolverlaters - van wie RMC heeft vastgesteld dat terugkeer naar het initieel
onderwijs geen optie meer is - kunnen ondersteunen naar een baan of naar een
leerbaan die hun directe en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt ten
goede komt.
Schoolverlaters uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)
• € 18 miljoen in 2022 voor centrumgemeenten om vanuit hun rol mboschoolverlaters te ondersteunen naar werk.
• € 24,5 miljoen in 2022 voor mbo-scholen voor het bieden van extra begeleiding
gericht op doorleren dan wel de overgang naar werk en het verzorgen van
nazorg na afstuderen. Hiervan is € 14 miljoen beschikbaar voor het begeleiden
van laatstejaars studenten en dit bedrag is opgegaan in de ‘corona-enveloppe’
en wordt toegevoegd aan de lumpsum lumpsum die scholen ontvangen van
OCW. De resterende € 10,5 miljoen is bedoeld voor het bieden van nazorg en
zal via een subsidieregeling beschikbaar worden gesteld. Naar verwachting
kunnen mbo-scholen in het najaar van 2021 deze subsidie aanvragen voor 2022
bij OCW.
De middelen voor centrumgemeenten zullen ter beschikking worden gesteld door de
minister van SZW, mogelijk in de vorm van een overboeking naar het gemeentefonds
in de decembercirculaire, waarna de uitkering zal geschieden in de vorm een
decentralisatie uitkering. Daarvoor is echter de voorafgaande toestemming vereist van
de beheerders van het gemeentefonds, de ministeries van Financiën en BZK. Indien
deze toestemming niet wordt verleend door de fondsbeheerders, zal de bekostiging
plaatsvinden in de vorm van een specifieke uitkering.
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