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Motie social return Grondstrategie

De Provinciale staten van Utrecht in vergadering bijeen op 10 maart 2OL4, aan de orde hebbend het

Statenvoorstel Grondstrategie realisatie Akkoord van Utrecht (PS2014RGW03),

constaterende dat

o het gezien een aangenomen motie van de Staten van Utrecht staand beleid is dat bij

investeringen het principe van 'social return' wordt toegepast;
o dit principe in het verleden ook door de provincie Utrecht is toegepast;
r de provincie gehouden is dit principe ook bij de uitvoering van het genoemde Statenvoorstel

toe te passen,

overwegende dat

het tot op dit moment onduidelijk is op welke wijze 'social return' een plaats krijgt in

provinciale ruimtelijke projecten;

het ook onduidelijk is hoe 'sociale return' toegepast wordt in de inrichting van gronden in het

kader van de Grondstrategie

dragen het College op

de Staten binnen twee maanden een overzicht te verstrekken van alle aanbestedingen en de wijze

waarop'socialreturn'een plaats hierin heeftverkregen (te beginnen bij 1januari2013)en de in de

Staten aangenomen motíe over 'social return' in het verdere traject van de realisatie van het

Akkoord van Utrecht uit te voeren en de Staten hiervan jaarlijks verslag te doen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wim von Wikseloar

Toelichting
Op 27 juni 2011 is door de Staten van Utrecht een motie aangenomen waarin het College werd

opgeroepen in overleg te gaan met SW-bedrijven om werknemers van die bedrijven in te zetten.

Deze motie is door het College uitgevoerd. Het is op dit moment echter niet helder hoe dit concreet

in de praktijk uitwerkt: op welke wijze wordt de uitvoering van de motie gegarandeerd, dit onder

a ndere in de aanbestedingsvoorwaarden?
Deze motie beoogt hier concrete resultaten van de uitvoering van de eerder genoemde motie

zichtbaar te maken én de uitvoering daarvan in de toekomst te garanderen, ook voor zover het de

realisatie van de het Akkoord van Utrecht betreft.

a

a

SGP


