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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664878602 (DOS-2018-
0006995)

Onderwerp

Oplevering eerste deel Human Capital Onderzoek ‘Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland’

Advies

1 . In te stemmen met het samen met de Economic Board Zuid-Holland uitgevoerde eerste

deel van het Human Capital Onderzoek ‘Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland’.

2. In te stemmen met de door de Economic Board Zuid-Holland voorgestelde

vervolgstappen om het draagvlak voor een Zuid-Hollands arbeidsmarktakkoord te

onderzoeken en de contouren van een uitvoeringsorganisatie in beeld te brengen.

3. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarin de Staten geïnformeerd worden

over de uitkomsten van het eerste deel van het Human Capital Onderzoek ‘Rapport

Arbeidsmarkt Zuid-Holland’ en gevraagd worden om suggesties mee te geven voor het

tweede deel van het onderzoek.

4. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de oplevering van het eerste deel van het

Human Capital Onderzoek ‘Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland’.

Besluit GS

vastgesteld conform advies.

Bijlagen

- GS-brief aan Provinciale Staten Oplevering eerste deel Human Capital Onderzoek

- Eerste deel Human Capital Onderzoek ‘Rapport Arbeidsmarkt Zuid-Holland’

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 9 oktober 2018 -
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan PS

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW    : € 200.000,00 

Programma                             : Programma 3 - Aantrekkelijk en Concurrerend 

Financiële risico’s                    : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

De uitkomsten van het eerste deel van het Human Capital Onderzoek brengen geen financiële

consequenties met zich mee. Vanuit de strategische verkenningen in het kader van ‘Voorspellen,

Versnellen en Vertellen’ is een totaalbudget van € 1 ,5 miljoen beschikbaar waarvan een bedrag

van € 200.000,00 beschikbaar is voor het Arbeidsmarkt & Onderwijs deel. Het eerste deel van het

Human Capital Onderzoek alsmede de personele ondersteuning is uit dit budget gefinancierd. Het

restant is voldoende om het tweede deel van het onderzoek te kunnen bekostigen.

 

Afhankelijk van de keuze voor een provinciale rol in een vervolgtraject na de tweede fase van het

onderzoek zijn mogelijk (extra) financiële middelen en menskracht nodig. Dit is onderwerp van

bespreking en nadere uitwerking. Vooralsnog geldt de werkhypothese dat daarvoor jaarlijks € 5

tot 10 miljoen nodig zal zijn, waarbij in belangrijke mate ook naar de provincie zal worden

gekeken. Op het moment dat daar duidelijkheid over is (volgens de huidige planning nog voor het

einde van 2018), kunnen deze kosten worden meegenomen in de reguliere financiële cyclus.

 

Juridisch kader

De uitkomsten van het eerste deel van het Human Capital Onderzoek brengen geen juridische

consequenties met zich mee. Dat geldt eveneens voor het tweede deel van het Human Capital

Onderzoek

 

2 Proces

 

Tijdens de begrotingsbehandeling 2018 is een vijftal moties (M 744, 746, 750, 759 en 768)

ingediend die allen betrekking hadden op het beleidsterrein Arbeidsmarkt & Onderwijs. In het

behandelvoorstel van 5 december 2017 is voorgesteld deze moties in de vorm van een

gezamenlijk met de Economic Board Zuid-Holland uit te voeren Human Capital Onderzoek op te

pakken.

 

Vanuit de Economic Board Zuid-Holland is de werkgroep Human Capital bestuurlijk gevraagd de

begeleiding van dit onderzoek op zich te nemen, hetgeen is gebeurd. Deze werkgroep staat

onder leiding van de Delftse burgemeester M. van Bijsterveldt en bestaat naast gedeputeerde A.

Bom-Lemstra uit de heren K. Luyben vanuit de TU Delft, L. Geluk vanuit de Haagse Hogeschool,

H. de Bruijn vanuit het Havenbedrijf Rotterdam en N. van Hemert vanuit het transitiepad Next

Education als onderdeel van de Roadmap Next Economy. Deze werkgroep is op verzoek van het

Dagelijks Bestuur van de Economic Board Zuid-Holland in oktober 2017 ingesteld om

vraagstukken op dit beleidsthema op te kunnen pakken. 
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Het onderzoek is op 25 september 2018 in de Economic Board Zuid-Holland (als

medeopdrachtgever) besproken. Daar zijn de uitkomsten, de geformuleerde ambities, de

doelstellingen en het voorstel voor het vervolgtraject onderschreven en heeft de werkgroep

Human Capital het mandaat gekregen om de draagvlak voor een Zuid-Hollands Human Capital

Akkoord en de contouren voor een mogelijke uitvoeringsorganisatie te onderzoeken. Dit als

tweede deel van het Human Capital Onderzoek.

 

Aan Provinciale Staten wordt gevraagd in te stemmen met de uitkomsten van het eerste deel van

het Human Capital Onderzoek, deze als uitgangspunt te zien voor het vervolgproces en

suggesties aan GS mee te geven voor het vervolg.

 

Vervolgproces

Deel twee van het onderzoek, waarin toegewerkt wordt naar een breed Zuid-Hollands

arbeidsmarktakkoord en de contouren van een uitvoeringsorganisatie zullen worden geschetst,

gaat nu van start. De planning is dat die voor het einde van het jaar (2018) gereed zullen zijn.

 

Afhankelijk van de uitkomsten van dit tweede deel zullen mogelijk nieuwe stappen voorliggen.

Daar waar het GS-bevoegdheid betreft zullen deze stappen in GS worden besproken en

vastgesteld. GS zullen Provinciale Staten over dit proces blijven informeren en daar waar het de

bevoegdheid van Provinciale Staten betreft (denk aan de kaderstellende bevoegdheid en het

budgetrecht) hen tijdig betrekken.

 

3 Communicatiestrategie

 

Binnen dit traject wordt intensief met de Economic Board Zuid-Holland opgetrokken.

Communicatie zal daarom in nauw overleg met hen worden geformuleerd en afgestemd, waarbij

betrokken partijen, waaronder de provincie, de ruimte houden om over hun eigen

rol/betrokkenheid naar buiten te communiceren.

 


