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Op 1 december 2021 is het Statenvoorstel Sociale Agenda al eens besproken in de commissie BEM. Toen was 

een meerderheid van de fracties nog niet tevreden met het voorstel. Nu lag een vernieuwd voorstel in de 

commissie BEM. De meningen waren verdeeld. Een aantal partijen gaven aan geen verbeteringen te zien en tegen 

dit voorstel te gaan stemmen. Andere partijen gaven aan blij te zijn met het voorstel en er mee in te kunnen 

stemmen. 

 

Een belangrijk kritiekpunt was de controleerbaarheid van het voorstel. Wat gaan we precies doen met de Sociale 

Agenda en hoe kunnen we als Staten controleren of de beoogde resultaten geboekt worden? 

Gedeputeerde Van Muilekom gaf aan dat de Sociale Agenda inhoud en vorm moet krijgen in de verschillende 

provinciale programma's. Daar moet het gaan landen. Daarbij wordt de sociale bril zichtbaar gemaakt in de 

organisatie. In het uitvoeringsprogramma zal staan wat de Sociale Agenda gaat doen in de provinciale organisatie 

en hoe de Sociale Agenda in minstens 5 programma's zal terugkomen. Hier zullen concrete indicatoren aan 

gehangen worden. 

 

Het CDA kwam met het idee om elk (daarvoor relevant) Statenvoorstel te toetsen aan de Sociale Agenda door een 

apart kopje in het Statenvoorstel op te nemen. De meningen waren hier over verdeeld en er werd aangegeven dat 

er al een apart kopje voor 'Brede Welvaart’ is.  

 

Een zorg die ook in het debat terugkwam was het doelgroepenbeleid. Hoe wordt geborgd dat de Sociale Agenda 

niet selectief beleid maakt voor specifieke groepen. Hoe wordt ervoor gezorgd dat alle groepen ondersteund 

worden? Inclusie voor iedereen. 

 

Aan de orde kwam ook het onderwerp Social Return en participatie. Er werd aangegeven dit onvoldoende 

(inclusief) terug te zien in het voorstel. Gewezen werd op het feit dat er een wensen & bedenkingen procedure voor 

het Inkoopbeleid komt waarin dit meegenomen kan worden. 

 

SGP denkt na over een Motie omtrent antisemitisme. 

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als normaal debat te agenderen voor de Statenvergadering van 

23 maart 2022. 
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