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Kamerbrief actieplan Dichterbij dan je denkt 

Aanleiding 

U heeft op 18 maart de beslispuntennota voor het actieplan ‘Dichterbij dan je 

denkt’ ontvangen (bijlage 1, 1a en 1b1). Naar aanleiding van uw reactie op deze 

nota en het gesprek met de minister van SZW hierover op 7 april jl. is bijgaande 

concept-Kamerbrief opgesteld waarin u het actieplan toelicht, inclusief de 

besteding van de €40 miljoen die door het vorige kabinet is vrijgemaakt voor de 

korte termijn aanpak krapte. 

 

Geadviseerd besluit 

 Bent u akkoord met de inhoud van de Kamerbrief over het actieplan 

‘Dichterbij dan je denkt’? Indien u akkoord bent, stemt u dan in met 

verzending van de brief aan de Tweede Kamer? 

 Wij adviseren u om deze Kamerbrief uiterlijk maandag 11 april 

aanstaande te versturen, voorafgaand aan het Commissiedebat 

Arbeidsmarktbeleid en gelijktijdig met de beantwoording van de set 

Kamervragen naar aanleiding van de Kamerbrief aanpak krapte 

arbeidsmarkt d.d. 17 december 20212.  

Kernpunten 

 De concept-Kamerbrief is in lijn met de beslispuntennota ‘Dichterbij dan 

je denkt’.  

 Naar aanleiding van het overleg van 7 april jl. is in de Kamerbrief 

expliciet de verbinding gezocht met de begeleiding naar werk van 

Oekraïense vluchtelingen en is nadere toelichting gegeven op de 

werkgeverssubsidie en de beoogde beweging die we daarmee willen 

realiseren. Daarnaast is opgenomen dat met de wethouders van 

centrumgemeenten gesproken zal worden over de ambities van het 

actieplan en de regionale vertaalslag daarvan. 

 Over de beoogde besteding van de €40 miljoen dient nog 

overeenstemming te worden gevonden met de IRF, zij zijn met name 

kritisch op de subsidieregeling voor werkgevers. U wordt separaat 

geïnformeerd over het verloop van de afstemming. 

                                                
1 Deze nota incl. bijlagen is nogmaals meegestuurd, ten behoeve van openbaarmaking aan 

de Tweede Kamer.  
2 Kamerstukken II 2021/22, 29544, nr. 1086. 
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