
 

 

 
 

 
Motie impuls regionale economie / aansluiting sectorplannen 
 
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 11 november 2013, 
 
Overwegende dat: 
 

• Het stimuleren van de regionale economie en het bevorderen van de aansluiting van het 
onderwijs op de Noord-Hollandse arbeidsmarkt tot de kerntaken van de provincie behoort; 

• De provincie vanuit deze verantwoordelijkheid en in deze tijd van economische crisis haar ogen 
niet kan sluiten voor met bovengenoemde kerntaak samenhangende actuele knelpunten op de 
Noord-Hollandse arbeidsmarkt, waaronder de toenemende (jeugd-)werkloosheid, het gebrek 
aan voldoende stages en leerwerkplekken en de mismatch tussen de beroepskwalificaties van 
onze inwoners en het arbeidsaanbod in de regio’s; 

• De provincie Noord-Holland ook zonder uitgave van middelen een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan het oplossen van deze knelpunten; 

 
Constaterende dat: 
 

• Het Kabinet Rutte/Asscher 600 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld voor de zogenoemde 
sectorplannen, waarin werkgevers, werknemers, kennisinstellingen en overheden moeten 
samenwerken om oplossingen te creëren voor regionale arbeidsmarktproblematiek in sectoren 
zoals de techniek en de bouw;  

• Provincies tot nog toe ontbreken in de planvorming, terwijl zij als geen ander zicht hebben op de 
specifieke arbeidsmarktproblematiek per regio, regelmatig met relevante partners om tafel 
zitten, en daardoor een belangrijke rol zouden kunnen vervullen in het aanjagen van kansrijke 
sectorplannen; 

• De rol van provincies binnen de sectorplannen op drie manieren kan worden ingevuld:  
1) provincies kunnen de rol van aanjager vervullen, door vanuit hun kennis van de regionale 
arbeidsmarktproblematiek relevante partijen bij elkaar te brengen; 
2) provincies mogen garant staan voor een deel van het door de samenwerkende partijen 
aangevraagde subsidiebedrag, waarbij provincies zelf gehouden zijn om te bepalen of de 
garantstelling past binnen de eigen provinciale regelgeving;  
3) provincies mogen participeren door een financiële bijdrage te leveren aan het oplossen 
van arbeidsmarktknelpunten met andere maatregelen dan die waarvoor cofinanciering 
wordt aangevraagd;  

• Met de hierboven genoemde opties 1 en 2 geen uitgaven gemoeid zijn; 
 
Verzoeken Gedeputeerde Staten: 
 

 Te onderzoeken welke sectorplannen er binnen de provincie Noord Holland in ontwikkeling zijn 
en bij de desbetreffende deelnemende partijen te inventariseren of de provincie een 
meerwaarde zou kunnen leveren door een aanjaagrol te vervullen; 

 Te onderzoeken welke voorwaarden gemoeid zijn met garantstelling door de provincie of door 
andere partijen en hierbij aan te geven of garantstelling in de onderhavige vorm zou passen 
binnen de eigen provinciale regelgeving; 

 Provinciale Staten eind 2013 te informeren over de uitkomst van beide onderzoeken;   
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
 
Adnan Tekin (PvdA) 


