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Onderwerp: Bijzondere aandacht oudere werkzoekenden
De Raad van de gemeente Leiden, bijeen in de vergadering van 10 november 2016,
Constaterende dat:
- Het aantal oudere werkzoekenden in Leiden dit jaar, net als voorgaande jaren, toeneemt;
- Het college in de Programmabegroting zelf schrijft dat deze groep derhalve een
'doelgroep in de Participatiewet [is] die bijzondere aandacht vraagt'. 1
Overwegende dat:
- In de Programmabegroting echter niet nader uitgewerkt is hoe deze 'bijzondere aandacht'
vorm zou kunnen krijgen;
- Ondergetekenden de opvatting van het college delen dat de oudere werkzoekenden in
Leiden inderdaad bijzondere aandacht verdienen en graag met het college en de stad
verkennen welke maatregelen het meest effectief zijn;
- Er in Leiden gelukkig al een breed scala aan het (maatschappelijke) organisaties
aanwezig is die zich inspannen om oudere werkzoekenden te ondersteunen naar betaald
werk en met wie de gemeente goed zou kunnen samenwerken om ouderenwerkloosheid
te bestrijden.
Verzoekt het college:
- In gesprek te treden met maatschappelijke initiatieven die zich richten op de bestrijding
van ouderenwerkloosheid, waaronder De Tweede Verdieping, het ZZP-Café, 55 plus in
Leiden en ANBO Leiden;
- In overleg met bovengenoemde initiatieven en andere relevante partijen, zoals DZB, UWV
en werkgevers, een notitie op te stellen met discussiepunten en mogelijke
oplossingsrichtingen voor de bestrijding van ouderenwerkloosheid in Leiden;
- Per collegebrief de raad over bovenstaande verzoeken in het voorjaar van 2017 te
informeren.
En spreekt uit:
- Op basis van de uitkomsten hiervan in het voorjaar van 2017 een raadsconferentie of overleg te organiseren met als thema 'Oudere werkzoekenden in Leiden', waarvoor het
college, de relevante maatschappelijke partijen en de doelgroep uitgenodigd zullen
worden.
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