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Motie Behoud werkgelegenheid rijksdiensten

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering biieen op 17 april 2013,

Constaterende dat
- de Staatssecretaris van Veiligheid en f ustitie het voornemen heeft aangekondigd

om de gevangenis in Veenhuizen te behouden maar De Grittenborgh in
Hoogeveen en de TBS-gebouwen in Balkbrug te willen sluiten;

- de Minister van Wonen en Rijksdienst overweegt om gehuurde huisvesting voor
rijksdiensten af te stoten, en om rijksdiensten te concentreren in een beperkt
aantal grote steden te concentreren, in kantoorgebouwen in eigendom;
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Overwegende dat
- de uitvoering van de voornemens van het Kabinet een reductie van het aantal

formatieplaatsen van rijksambtenaren zal inhouden;
- in Drenthe sinds 2005 al 1000 directe en naar schatting 600 indirecte

formatieplaatsen bij rijksdiensten zijn verdwenen;
- er bij uitvoering van dit voorgenomen beleid nog eens 1500 directe

formatieplaatsen verdwijnen en 900 banen in indirecte zin.
- in Drenthe [en 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;

- het kabinet bij bezuinigingen op het gevangeniswezen moet rekening houden
met de werkgelegenheid in de regio (motie Schouw/Segers);

Van mening zijnde dat
- de uitvoering van de beleidsvoornemens onevenredige zware negatieve effecten

zal hebben op de werkgelegenheid in de provincie Drenthe;
- vertegenwoordigers van gemeentebesturen en personeelsvertegenwoordigers

van betrokken instellingen een steun in de rug verdienen bij de komende
hoorzittingen met leden van de 2" Kamer;

Spreken uit dat
- zij het voorgenomen rijksbeleid m.b.t. de in de regio gevestigde rijksdiensten

betreuren;
- zij bij [onverhoopte) aanname en uitvoering van de beleidsvoornemens

aandringen op compenserende maatregelen ten gunste van de Drentse
arbeidsmarkt;

En verzoeken het College van Gedeputeerde Staten deze motie met spoed onder de
aandacht te brengen van de leden van de 2e Kamer en een afschrift daarvan ter
informatie toe te zenden aan alle Drentse gemeenteraden.

tot de orde van de dag.

T

(SP)

(cu)

G. van Dinteren [GL)

F van Rhee

M

)l. PannekoekR. (Pw) E.V

der Tol (D66)


