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Motie Onderwiis en arbeidsmarkt

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 12 noyember 2014.

Kennis genomen hebbende van de begroting 2015 van de provincie Drenthe, programma 9,

onderdeel 9.2 optimale aansluiting bedrijfsleven, kennis, onderwijs en arbeidsmarkt.

Van mening zijnde dat:

De geformuleerde resultaten, om de doelstelling van een betere aansluiting van

vraag en aanbod op de Drentse arbeidsmarkt te realiseren, ambitieus zijn;

Onderdeel 9.2 van de begroting 2015 van de Provincie Drenthe een speerpunt moet

zijn van het Drentse provinciale beleid;

Bedrijven goed opgeleide werknemers nodig hebben en het dus zaak is het

bedrijfsleven tijdig bij het onderwijs te betrekken;

Voorkomen moet worden dat leerlingen starten in een traject op basis van een

verkeerd beroepsbeeld of een tekort aan (vak)competenties;

Naast de gebruikelijke schoolprogramma's ook aandacht moet worden besteed aan

intersectorale omscholing;

Constaterende dat:

Het bedrijfsleven één van de belangrijkste stakeholders is van het beroepsonderwijs;

Er onderling verschillende culturen zijn in onderwijs, bedrijfsleven en overheid;

Het noodzakelijk is om de onderling verschillende culturen te overbruggen ten einde

goed te kunnen samenwerken en dat daar veelenergie in gestoken moet worden;

Naar aanvankelijk oordeel de in 9.2 verwoorde ambitieuze doelstellingen en te

behalen resultaten niet voldoende worden weerspiegeld in de financiële

verantwoording



Van oordeelzijnde dat:

Wanneer de inmiddels in gang gezette ontwikkelingen tot concrete projecten leiden,

die passen binnen de doelstelling, mag realisatie daarvan niet worden gefrustreerd

door financiële belemmeringen;

Het betreffende programma daarom een extra financiële ímpuls verdient ter grootte

van 500.000 euro;

Roepen het College op om:

Te komen tot een versnellingsagenda 3.0;

Aan het budget van programma 9.2 een reservering toe te voegen van 500.000 euro

en dit ten laste te laten komen van de financiële baten 2OL4;

En gaat over tot de orde van de dag.
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