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Motie'MeGr werfi uan uoorbeeldfunot¡G Social letun'
Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 4 juli 20L6, ter bespreking van de Kadernota 2016,

Constaterende dat:

Provinciale Staten op 5 maart 2013 met algemene stemmen een motie aangenomen heeft
van SP en SGP waarin gesteld wordt:

1. Dat ook bij de provincie een veelheid aan werkzaamheden ligt die door personeel van SW-

bedrijven gedaan kan worden, waaronder het onderhoud van het groen rond het
provinciehuis, onderhoud bermen en watergangen langs provinciale wegen, werkzaamheden
rond catering provinciehuis, schoonmaakwerkzaamheden langs provinciale wegen, enz.

2. Dat het van groot belang is dat mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
werken naar vermogen, in plaats van terug te vallen in een bijstands- of andere uitkering.
3. Dat de Provincie in overleg moet gaan met de SW-bedrijven om dit te verwezenlijken.

Gedeputeerde Staten op 26 maart 2OL4in een memorandum heeft gesteld dat er binnen 6
maanden een integraal beleid komt ten aanzien van Social Return en Sociaal

Werkgeverschap;

o

a

o Dit beleid zal alle facetten zal beslaan waarin de provincie een sociale bijdrage kan leveren,
of kan laten leveren, zoals het sociale werkgeverschap, het creëren van stage- leer- en

vrijwilligersplekken binnen de provincie, aanbestedingen en de deelneming in
rechtspersonen;

Overwegende dat:

Hieruit duidelijk blijkt dat zowel Provinciale Staten als Gedeputeerde Staten het grote belang

inzien;

Om een voorbeeldfunctie te vervullen bij werkgelegenheid voor mensen met een grotere
afstand tot de arbeidsmarkt het wel erg mager is te stellen dat de provincie momenteel
hierin precies voldoet aan zijn wettelijke verplichtingen;

Draagt het college op:

a Deze voorbeeldfunctie waar te maken en zelf meer mensen in dienst te nemen met een
grotere afstand tot de arbeidsmarkt;

Dit ook te bevorderen bij alle instellingen, die door de provincie gesubsidieerd worden;

o De vorderingen op dit gebied jaarlijks te rapporteren aan PS;

En gaan over tot de orde van de dag
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