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Onderwerp: Sectorplan realisatie Noord-Nederland

Geachte voorzitter/leden,

De Regeling Cofinanciering Sectorplannen is een uitvloeisel van het Sociaal Akkoord

van voorjaar 2013, tussen de sociale partners en het Kabinet. Doel van de regeling is
het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van (inter)sectoraal

maatwerk.
De belangrijkste vooruvaarde om in aanmerking te komen voor de'Asscher-middelen'
is dat werknemers en werkgevers een gezamenlijke aanvraag indienen.

Er worden maatregelen gesubsidieerd die gericht zijn op het behoud van huidige vak-

krachten, instroom van jongeren te realiseren, duurzame inzetbaarheid van oudere
werknemers te organiseren en mensen aan het werk te helpen die een afstand tot de

arbeidsmarkt hebben.

De laatste maanden is in Drenthe en de rest van Noord-Nederland actief inzet ge-

pleegd om een deel van de beschikbare middelen in Noord-Nederland te laten landen

Hier maken we onderscheid tussen direct en indirect.

Direct:

Dat zijn de plannen die de provincies Drenthe en Groningen namens een breed ver-
band van werkgevers en werknemers hebben ingediend. Concreet: € 1 miljoen voor

de provincie Drenthe en € 18 miljoen voor de arbeidsmarktregio Groningen. Bijde
laatste horen ook de Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze, Assen en

Tynaarlo.
Bedrijven die gevestigd zijn in deze gemeenten kunnen gebruikmaken van de regeling

van het Groningse plan.

lndirect:

ln het afgelopen jaar zijn ook sectorale plannen door het ministerie goedgekeurd.

Denk onder andere aan het sectorplan van de bouw, de jeugdzorg, de chemie, etc.
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Veel van deze plannen kennen regionale componenten. Zo ontvangt de arbeidsmarkt-

regio Drenthe bijvoorbeeld € 1 miljoen uit het nationale plan van de PLMF (chemie).

Een grove schatting is dat tussen de 3 en 5% van het totaalbudget (€ 600 miljoen)

terecht zal komen in Noord-Nederland. Kanttekening hierbij is wel dat de derde

tranche open is tot eind mei2015. Welke noordelijke partijen hier nog aanvragen op

indienen is op dit moment niet inzichtelijk.

De voorwaarde is wel dat onze regionale werkgevers ook mee investeren.

Bedrijven en instellingen vragen zelf aan bij het loket landelijk en/of regionaal. Daar-

mee wordt de realisatie, verbijzonderd naar regio/provincie, aan het oog onttrokken

van provincies en arbeidsmarktregio's.

Hoofdaanvragers/hoofduitvoerders (niet altijd dezelfde partij) hebben een overzicht

waar de aanvragen vandaan komen. Eigenaren van de plannen zijn de hoofdaan-

vragers en de samenwerkingsverbanden waaraan zij met sociale partners en andere

betrokkenen deel nemen.
ln een aantal gevallen is er sprake van een regionaal plan.

Op dit moment wordt een deel van de doelstellingen die in het Banenplan Noord-

Nederland/'Vierkant voor werk' worden benoemd, al ondersteund door bestaande

sectorplannen.
Echter, niet alles wat in die twee plannen staat voldoet aan de voorwaarden van de

regeling.

Wij zijn bezig om te onderzoeken welk deel van 'Vierkant voor werk'samen met partij-

en uit Overijssel in aanmerking komt voor de derde tranche uit de sectorplannen. Slui-

tingstermijn van die tranche met nog eens € 114 miljoen aan beschikbare cofinancie-

ring is 29 mei 2015. Voor de overige doelstellingen wordt gekeken naar andere moge-

lijkheden. Hierover zijn uw Staten reeds geïnformeerd door middel van de recente

brief 'Stand van zaken arbeidsmarktbeleid'.

Een overzicht van goedgekeurde plannen met links naar de verschillende projecten is

te vinden op de website: www.stvda.nl

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris voorzitter


