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MOTIE "Regionale werkgelegenheid als uitdaging van de EBU"

Provínciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op maandag 30 september 2013, aan de orde
hebbende het Statenvoorstel strategische agenda Economic Board Utrecht, gehoord de
beraadslagingen,

Gonstaterende dat,

- De Staten op 10 december 2012 hebben ingestemd om de middelen uit de stelpost intensiveringen
voor het Economisch Beleidsplan via de Reserve Cofinanciering te koppelen met enerzijds de
benodigde cofinanciering voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO 2014-2020)
en anderzijds met de agenda van de Economic Board Utrecht (EBU) als kader voor besteding van de
middelen.
- De Economic Board Utrecht (EBU) op 27 mei 2013 de strategische agenda 201 3-2020 heeft
vastgesteld.
- De strategische agenda als kader dient voor besteding van de middelen uit de Reserve
cofinanciering.
- Eén van de uitgangspunten voor de strategische agenda is de maatschappelijke behoefte
(afstemming tussen publieke en private agenda's).
- Eén van de EFRO doelstelling is de regionale werkgelegenheid: creatie en behoud van banen door
duurzame investeringen.
- De gedeputeerde in de commissie MME van 9 september heeft aangegeven dat -mbt de rol van de
provincie in het werkgelegenheidsvraagstuk- er een kader moet worden opgesteld waarbinnen hij kan
opereren.

Ovenrvegende dat,

- De werkgelegenheid een grote maatschappelijke uitdaging is in deze economisch mindere tijden.
- De provincie Utrecht er alles moet doen wat binnen de mogelijkheden ligt om de werkgelegenheid op
de Utrechtse arbeidsmarkt te stimuleren.
- De EBU een belangrijke rol gaat spelen in de economische agenda van de provincie Utrecht.
- De provincie Utrecht als overheidsorgaan de plicht heeft om maatschappelijke behoeften/uitdagingen
kenbaar te maken aan de EBU.
- Het voor de hand ligt dat de provincie Utrecht aansluiting zoekt bij de EFRO doelstelling 'regionale
werkgelegenheid' aangezien de middelen o.a hieraan worden gekoppeld.

Dragen het college van Gedeputeerde Staten op:

De regionale werkgelegenheid als maatschappelijke uitdaging mee te nemen binnen de richtlijnen die
aan de EBU worden meegegeven.

En gaat over tot de orde van de dag

Ali Essousi
Namens de PvdA


