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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2017-623672796 (DOS-2016-
0010922)

 

 

 

Contact

 RA Brans
070 - 441 73 77
ra.brans@pzh.nl

Onderwerp

Behandelvoorstel A en O moties 744, 746, 750, 759 en 768 

Publiekssamenvatting

Bij de behandeling van de begroting 2018 in de vergadering van 8 november 2017 heeft

Provinciale Staten 5 moties aangenomen die betrekking hebben op Arbeidsmarkt en Onderwijs.

Het betreft de moties M744, M746, M750, M759 en M768. Hoewel elk van deze moties zijn

specifieke aandachtspunten kent, heeft Gedeputeerde Staten besloten deze moties in

gezamenlijkheid op te pakken. De moties hebben namelijk als overeenkomst dat ze vragen om

een (specifiek) arbeidsmarktprobleem te onderzoeken, met relevante spelers het gesprek

daarover aan te gaan, plannen of een aanpak te formuleren en Provinciale Staten over de

uitkomsten te informeren. In het behandelvoorstel waarin wordt toegelicht hoe Gedeputeerde

Staten invulling gaat geven aan de aangenomen moties waarbij de link wordt gelegd met het

Human Capital aanpak die de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) op dit moment aan het

ontwikkelen is.
 

Advies

1 . Vast te stellen behandelvoorstel moties 744, 746, 750, 759 en 768 omtrent Arbeidsmarkt

en Onderwijs opgenomen in de GS-brief aan Provinciale Staten; 

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het behandelvoorstel voor de moties 744,

746, 750, 759 en 768. 
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies
 

Bijlagen
- Behandelvoorstel moties arbeidsmarkt en onderwijs.docx

 Paraaf voor agendering

Behandelend ambtenaar  RA Brans Akkoord

Ambtelijk opdrachtgever / Leidinggevende Brandsma, WJM digitaal

Bestuurlijk opdrachtgever / Portefeuillehouders Bom - Lemstra, AW 

Provinciesecretaris drs. J.H. de Baas 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar  5 december 2017 28 november 2017
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1 Toelichting voor het College

 

Zie de GS-brief aan PS.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn nu geen financiële consequenties; het betreft een behandelvoorstel.

Wel kunnen vervolgacties leiden tot financiële consequenties. 

 

Motie 750: Belang beschikbaarheid voldoende gekwalificeerde medewerkers op de Arbeidsmarkt

bevat een concrete verwijzing naar middelen en dekking:

… te onderzoeken (zo nodig gebruik makend van de 1 ,5 mln euro die in de Begrotingsbrief van

GS wordt aangekondigd voor proceskosten verkenningen diepte investeringen) wat zinvolle en

mogelijke vervolgstappen zijn.

 

Juridisch kader

Geen bijzonderheden

 

2 Proces

 

In het behandelvoorstel stelt GS voor om samen met de Economic Board Zuid-Holland (EBZ) te

komen tot een onderzoeksopzet/ -opdracht om de overeenkomstige problematiek in

gezamenlijkheid aan te pakken. 

Het contact daartoe met de EBZ is gelegd.

 

3 Communicatiestrategie

 

 


