
Interpellatieverzoek ex artikel 46 van het RvO t.b.v. de 
statenvergadering van maandag 9 februari 2015

Gedurende deze statenperiode heeft de SP-fractie het college regelmatig 
gevraagd de Staten te informeren over de effecten die het acquisitiebeleid en de 
inspanningen van de Economic Board Utrecht (EBU) hebben op de 
werkgelegenheid. In het bijzonder vraagt de fractie dan om gespecificeerde 
cijfers gericht op de effecten op de werkgelegenheid voor lager opgeleiden en 
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Laatstelijk n.a.v. de vergadering van de 
commissie Milieu, Mobiliteit en Economie (MME) van 19 januari 2015. Het college 
laat zich slechts in algemene termen uit maar geeft geen harde cijfers. Bij de 
start van de EBU en op diverse andere momenten hebben de Staten uitgesproken 
dat ze inzet ten behoeve van lager opgeleiden en mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt als belangrijke taak zien. Daar komt bij dat met name de 
jeugdwerkloosheid in onze provincie de afgelopen jaren sterk is toegenomen. Hoe 
kunnen de Staten effectief controleren of haar uitspraken worden nageleefd? Na 
jarenlang soebatten wil de SP nu harde cijfers. Voor de SP aanleiding voor de 
volgende interpellatievragen:

1. Herkent u zich in bovenstaande situatieschets en – zo niet – waarom niet?
2. Wat zijn uw concrete bezwaren tegen het weergeven van 

werkgelegenheidsresultaten ten behoeve van de hierboven omschreven 
doelgroepen?

3. Realiseert u zich dat harde cijfers m.b.t. de werkgelegenheidseffecten de 
Staten inzicht geven in de bijdrage die de Provincie Utrecht levert aan 
bestrijding van werkloosheid van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt? 
Zo ja, waarom? Zo niet, waarom niet?

4. Bent u bereid per direct de Staten telkens als het acquisitiebeleid of de 
werkzaamheden van de EBU aan de orde zijn, te beginnen met de 
resultaten van het acquisitiebeleid als geagendeerd op de MME-
vergadering van 19 januari jl., middels harde cijfers te informeren over 
banen die de inspanningen hebben opgeleverd ten behoeve van 
werkgelegenheid voor jongeren, lager opgeleiden en mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt? Zo niet, waarom niet?  

Dank bij voorbaat voor de adequate beantwoording.
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Fractievoorzitter SP
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