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Toelichting

In het Politiek Akkoord 2010-2014 is Arbeidsmarktbeleid benoemd als een van de drie
transformaties, die deze coalitie wil bereiken. Hiervoor stellen wij voor een regionaal
stadsprogramma in te stellen. Met de partners Ondernemers - Onderwijs - Overheid
willen we voor de korte en langere termijn komen tot een beter functionerende
arbeidsmarkt in onze regio. De hoofddoelstellingen van het programmaplan zijn:
1. Verbeteren matching tussen vraag en aanbod op arbeidsmarkt.
2. Verbeteren aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt.
3. Verbeteren kennisinfrastructuur in de regio (aantrekken hoger onderwijs).
Daarbij ligt de focus op de volgende drie sectoren: Zorg, Maritiem en Toerisme.
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Gemeenteraad - dinsdag 30 november 2010 20:15
De raad besluit deze raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
Sociale Leefomgeving (Werk en Scholing) - dinsdag 23 november 2010 22:15
De commissie besluit dat het stuk ter kennisname kan worden aangenomen in de volgende
raadsvergadering.
Wel blijft er ongenoegen bestaan over het ontbreken van een concreet plan van aanpak. De
wethouder geeft aan dat zeer spoedig op deelelementen een concretere uitwerking zal worden
gepresenteerd.
Tevens laat biedt de Wethouder aan periodiek een kamer te beleggen om de vorderingen samen
met de commissie te bespreken. De commissie ontvangt dit voorstel positief.
Na afloop van de bijeenkomt blijven nog een groot aantal vragen onbeantwoord. Deze kunnen de
fractiewoordvoerders schriftelijk bij de Wethouder indienen (via de Griffie), die vervolgens
spoedig voor beantwoording zal zorgen.
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Agendacommissie - dinsdag 9 november 2010 13:00
De agendacommissie besluit de raadsinformatiebrief te agenderen voor een nader te plannen
vergadering van de adviescommissie en daarbij de beantwoording van de art. 40 vragen over de
motie 45+ (dossier 494883) te betrekken.
Gemeenteraad - dinsdag 26 oktober 2010 14:00
Op verzoek van mevrouw Van Wenum (CDA), mevrouw De Smoker (D66) en de heer Mos (VVD)
besluit de raad deze brief ter behandeling door te geleiden naar de agendacommissie.

