
P R O V I N C I E F L E V O L A N D PROVINCIALE STATEN 

Artikel 55 yan Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland 

Motie 

(In te vullen door 

Onderwerp: Perspectief nota 

Agendapunt: 9a 

Onderwerp Statenvoorstel: 

Nummer Statenvoorstel: 

Aan de voorzi t ter van Provinciale Staten 

Provinciale Staten van Flevoland 

in vergadering bijeen op: 

Constaterende dat: 
a) het volledige vrij besteedbaar deel van € 4,9 miljoen uit de jaarrekening 2014 is gestort in de reserve 

strategische en ontwikkelingsprojecten; 
b) in het coalitie akkoord plannen zijn opgenomen voor de arbeidsmarkt (aansluiting arbeidsmarkt op 

vraag bedrijfsleven) en dat daarvoor een bedrag van € 1,5 miljoen voor vrijgemaakt is; 
c) onder andere in het coalitieakkoord is opgenomen dat: 

1. bedrijven floreren bij goed geschoolde medewerkers 
2. afstemming met de gemeenten de samenwerking tussen ondenwijs en arbeidsmarkt versterken 
3. afstemming met de gemeenten en de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt eraan 

bijdraagt dat bedrijven het juiste personeel vinden dan wel behouden. 

Overwegende dat: 
1) Naast de terechte aandacht voor het werkgeverspersfjectief, pleiten wij ook voor extra aandacht in 

alle sectoren voor kwetsbare werknemers. 
2) Er in de Perspectiefnota geen maatregelen zijn aangekondigd voor het behoud van werkgelegenheid 

voor werknemers 

• Verzoeken het college / ^ Dragen het college op / • Spreken uit 

'Bij de uitwerking van de arbeidsmarktplannen nadrukkelijk aandacht te besteden aan behoud van 
werkgelegenheid in de breedste zin van het woord' 

en gaan over tot de orde van de dag. 

Naam ini t iat iefnemer: W Jansen 

Handtekening ini t iat iefnemer: 



De motie wordt ondersteund door: 
PARTIJ NAAM ONDERTEKENAAR HANDTEKENING 

P 
nUlTIi v o o * M VMIHIID 

SP. 
D6e 

^ PARTIJ VAN DE ARBEID N. Azarkan 

ChristenUnie 

SCP 1 PHI^ 

/ ^ N P l r t S v o o r 
^ ^ d e O l e r w 

Stemverhouding 
Totaal 

Voor Tegen Stemverhouding 
Totaal 
VVD 
PW 
CDA 
SP 
D66 
PvdA 
ChristenUnie 
SOPIus 
SGP 7-
GroenLinks t 
PvdD 

De motie is: Aangenomen [X Verworpen • 

Aldus besloten ii 
Statengriffier, 
A. 

ng van Provinciale Staten van V. 
Voorzitter, 
L. Verbeek 


