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Motie Van 'non-actief naar perspectief

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 3 juli 2OL7, Ter bespreking van de
jaarrekening 2016,

Constaterende dat:
Uit de beantwoording van GS naar aanleiding van technische vragen over de jaarrekening

2016 bl¡jkt dat er 38 medewerkers van de Provincie Utrecht "non-actief' zijn, waarbij GS de
volgende toelichting geeft :

"Op dit moment zijn er 38 deelnemers. Het gaat om medewerkers waarbij
desfids de inschatting is gemaakt dat de kans rijkheid op het invulling geven
aan duurzame inzetbaarheid (van werk naar werk) en aan de beoogde
ontwikkeling van de organisatie (realiseren van de kwaliteitsopgave) zeer
gering rs. En op wie een combinatie van criteria van toepasslng rs die hun
situatie bijzonder maakt.
Het betreft medewerkers:
. in lage functieschalen (4,5,6) en bijde afdeling Wegen (7) en/of
. van 57 jaar en ouder
o met een medische beperking (waardoor er sprake is van beperkte

inzetbaarheid)
en voor allemaal geldt
. dat de eigen werkzaamheden (grotendeels) verdwenen is voor 1-1-2015

en/of dat er een dusdanig grote verandering in de werkzaamheden
optreedt als gevolg waaruan het niveau van de medewerkers ontoereikend
,s

. dat er sprake is van beperkt ontwikkelpotentieel."

GS in haar memo van 2l- junijl. aangeeft er nog 3 medewerkers zijn die voldoen aan

bovenstaande criteria;

Overwegende dat:
Er in de samenleving een brede opgave is om te zorgen dat mensen van alle leeftijden een
bijdrage kunnen blijven leveren (binnen of buiten de organisatie);
Het onwenselijk is om 38 medewerkers te betalen zonder tegenprestatie;
Er een breed palet aan instrumenten is om ervoor te zorgen dat gemotiveerde en bekwame
medewerkers in staat zijn andere werkzaamheden te doen, ervoor te zorgen dat van

ongemotiveerde en/of onbekwame medewerkers afscheid genomen kan worden of
anderszins begeleiding krijgen;

Dragen het college op
Een beleid voor deze groep medewerkers te formuleren met als uitgangspunt dat iedereen
een bijdrage kan leveren en in uitvoering te nemen;
Uiterlijk bij de begroting 2017 PS hierover te informeren.

En gaan over tot de orde van dag
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