
2.5 SV Economische Visie

Vragen GroenLinks

1. P.9 Hoe definieert dit college 
“werknemers zijn toegerust op 
de toekomst”? Hoort daar wat 
GS betreft ook een eerlijke 
verdeling van de welvaart bij, 
met een inkomen waar ook de 
kwetsbare groepen in de 
samenleving van rond kunnen 
komen? 

Met toegerust op de toekomst wordt bedoeld dat ze 
beschikken over de juiste vaardigheden (denk aan 
bijvoorbeeld digitale vaardigheden) en dat ze in de 
gelegenheid zijn en/of worden gesteld om zich levenslang 
te ontwikkelen. Een eerlijke verdeling van welvaart is 
belangrijk, maar valt buiten de bevoegdheid van de 
provincie. Inkomenspolitiek is binnen het Nederlandse 
staatsbestel voorgehouden aan het Rijk. Wel ligt het in de 
lijn der verwachtingen dat beter toegeruste werknemers, 
opgeleid voor de banen van de toekomst, meer verdienen.

2. P.9 Hoe worden de nagestreefde 
beleidsdoelen getoetst aan de op 
pagina 9 gedefinieerde missie? 

 

De gedefinieerde missie beschouwen wij als een stip op de 
horizon. De beleidsdoelen dragen bij aan het behalen van 
deze missie. De beleidsdoelen worden getoetst op de 
resultaten van de meerjarendoelen.

3. P.15 hoe definieert de provincie 
“gezonde groei”? 

Wij schetsen op pagina 15 dat wij een balans zoeken 
tussen gezonde groei en brede welvaart. Dat betekent een 
keuze voor een verantwoorde en kwalitatieve groei. Met 
gezonde groei wordt bedoeld een economische groei die 
in balans is met andere maatschappelijke en sociale 
waarden, zoals gezondheid, duurzaamheid, cultuur, natuur 
en een inclusieve samenleving.

4. P.17; Hoe zijn de 766.000 banen 
in de Provincie Utrecht 
onderverdeeld qua 
inkomensverdeling? Hoeveel van 
deze banen betalen om en nabij 
het minimumloon? Hoe doet 
Utrecht het hierin vergeleken 
met andere provincies in 
Nederland? 

Er is een verschil in verdeling banen naar loonniveau en 
inkomensverdeling. In december publiceerde CBS een 
regionale tabel inkomensverdeling. Eerste conclusies: 1. 
het gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden (incl 
studenten) ligt in provincie Utrecht €3.600 hoger dan het 
Nederlands gemiddelde (€48.000 <-> €44.400) 2. Excl. 
studentenhuishoudens ligt het gemiddeld besteedbaar 
inkomen in Utrecht zelfs €4.200 hoger (€49.600 <-> 
€45.400) 3. Wanneer het gestandaardiseerd inkomen 
o.b.v. hoogte verdeeld wordt in decielen (10x10%), wordt 
de afwijking van Utrecht t.o.v. het landelijk gemiddelde 
verder zichtbaar: de bovenste drie decielen (de 30% 
hoogste inkomens) zijn in de provincie Utrecht groter 
(37%), de onderste 5 decielen (de 50% laagste inkomens) 
in de provincie Utrecht kleiner  (44%). 




