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Ondeniverp: Provinciale aanvraag Europees Globaliseringsfonds (EGF) ten behoeve

van de retailsector

Geachte voorzitter/leden,

Wij hebben op 28 juni 2016 ingestemd met een eenmalige b'ljdrage van € 165.000,-
voor de uitvoering van een arbeidsmarktproject met steun uit het EGF. De b'ljdrage

wordt ten laste gebracht van het budget voor Regionale economie (50%) en de

Europese cofinancieringsreserve (50%).

De retailsector is na de zorg de belangrijkste sector qua werkgelegenheid in Drenthe.

Door de financiële crisis heeft er de afgelopen maanden een ontslaggolf plaatsgevon-

den in deze sector, waardoor 1 .100 mensen uit Drenthe en Overijssel werkloos zijn

geworden door faillissementen van onder andere V&D, Dolcis, Manfield en Perry

Sport. Op verzoek van de Drentse gemeenten en het U\Â/V heeft de provincie Drenthe

het initiatief genomen mede namens hen een aanvraag de doen bij het EGF. Dit fonds

biedt financiële steun (maximaal 60%) voor re-integratieactiviteiten wanneer er in een
periode meer dan 500 ontslagen zijn gevallen in een bepaalde sector.

Met dit project kunnen 800 mensen uit Drenthe en Overijssel versneld teruggeleid

worden naar werk of naar zelfstandig ondernemerschap door onder andere trainingen,

opleidingen en een mobiliteitspool. De omvang van het totale projectplan is

€ 2.910.000,--, waarvan 60% door het EGF bijgedragen wordt. De overige kosten

worden gefinancierd door de samenwerkingspartners (UWV, kennisinstellingen, uit-

zendbureaus, O & O-fondsen en werkgevers). De looptijd is twee jaar. Het project

wordt ondersteund door de Drentse arbeidsmarktpartners en de provincie Overijssel.
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De aanvraag ligt nu bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om na

goedkeuring definitief ingediend te worden bij de Europese Commissie.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw D. Siegers.

Op grond van artikel 3, derde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe kun-
nen wij pas een besluit nemen over verlening van incidentele prestatiesubsidies van

€ 150.000,-- en meer nadat uw Staten eventuele wensen en bedenkingen hierover ter
kennis van ons hebben kunnen brengen. Dit is de zogenoemde'voorhangprocedure'.

Wij vezoeken u daarom dit voorstel in behandeling te nemen. Wijzien uw reactie
graag uiterlijk in de Statenvergadering van 13 juli a.s. tegemoet.

Hoogachtend,

Gedeputeerde van Drenthe,

secretaris


