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Geachte mevrouw Solleveld,
Op 21 juni jl. hebben wij uw vragen ontvangen ingevolge artikel 34 vragen van het "reglement van orde van
de gemeenteraad Vlaardingen 2021". Uw vragen hebben betrekking op de uitvoering van de motie
Scholingsfonds. Hieronder volgt de beantwoording.
Vraag 1
Deelt de wethouder bij nader inzien onze waarneming, dat de motie Scholingsfonds d.d. 10/11 november
2021 nog niet is afgedaan?
Antwoord
Zoals in de raadsmemo d.d. 7 juni jl. aangegeven beschouwen wij de motie als afgedaan. In deze memo
hebben wij u geïnformeerd over de wijze waarop wij de uitvoering van deze motie oppakken. In eerste
instantie gaan wij experimenteren met de inzet van scholingsvouchers voor de groep in de leeftijd van 18
tot 27 jaar. Aan de hand van resultaten van deze aanpak zal onderzocht worden of en op welke wijze de
scholingsvouchers structureel (ook voor een bredere leeftijdsgroep) ingezet kan worden en op welke
wijze dit bekostigd kan worden. Middels deze benadering brengen wij een fasering aan. Wij hechten
eraan eerst de bevindingen van het experiment af te wachten, voordat bepaald wordt of deze aanpak en
het oprichten van een lokaal Scholingsfonds voldoende meerwaarde heeft in onze regionaal
functionerende arbeidsmarkt.
Vraag 2
Zo ja, wanneer denkt de wethouder de motie alsnog verder af te doen en op welke termijn denkt hij ons
nader te informeren over de uitkomsten van dat onderzoek?
Antwoord
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 1.

briefnummer
1908440

pagina

1/2

Vraag 3
Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Voor de beantwoording van deze vraag verwijzen wij naar ons antwoord op vraag 1.

Hoogachtend,
Burgemeeste en wethouders van Vlaardingen,
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;

de secretaris
drs. E. Stolk
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de burgemeester
drs. B. VVijbenga - van Nieuwenhuizen

In behandeling bij
de heer B. Jacobs
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