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Motie Behoud werkgelegenheid rijksdiensten

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 3 juli 2013,

Constaterende dat de Minister van W'onen en Rijksdienst voomemens is

- om het aantal arbeidsplaatsen bij de rijksdiensten met ruim 10 %o te verrrinderen;
- om kantoomrimte voor rijksdiensten af te stoten en te concentreren in een

beperkt aantal grote steden;

Overwegende dat

- in Drenthe sinds 2005 al 1000 directe eîîaar schatting 600 indirecte
formatieplaatsen bij rijksdiensten zijn verdwenen;

- als gevolg van de recente besluitvorming over de bezuinigingen bij het
gevangeniswezen, de defensie, de politie en het Olvl/Rechtspraak ca. 800
formatieplaatsen verloren zullen gaan;

- er bij de uitvoering van de hiervoor genoemde beleidsvoornemens nog eens 235
formatieplaatsen zullen verdwijnen;

- in Drenthe (en in heel Noord-Nederland) de werkloosheid aanmerkelijk hoger is
dan in de rest van Nederland;

- de rijksoverheid bij de eigen personeelsreducties de provincies met de hoogste
werkloosheid moet ontzien (Motie Heijnen c.s.) en daarom een belangrijke
verantwoordelijkheid heeft voor het behoud van arbeidsplaatsen in Noord-
Nederland;
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Van meningzijnde dat

- de rijksbezuinigingen onevenredige zware negatieve effecten hebben op de
werkgelegenheid in de provincie Drenthe;

Spreken uit dat

- zij het rijksbeleid m.b.t. de in de regio gevestigde rijksdiensten, in het bijzonder
de onevenredige negatieve effecten in de provincie Drenthe, ten zeerste
betreuren;

- zij de algemene commissie voor'Wonen en Rijksdienst, in overleg bijeen op 3
juli 2013, oproepen het rijksbeleid met betrekking tot de in de regio gevestigde
rijksdiensten kritisch te beoordelen op haar regionale werkgelegenheidseffecten
en specifiek op de effecten voor de provincie Drenthe;

En gaan over tot de orde van de dag
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