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Agendapunt 5

Korte titel motie Werkzekerheid No en Moarn

De Staten, in vergadering bijeen op 11 november 2020

Gehoord hebbende de beraadslaging

Constaterende dat
 De huidige Corona crisis grote gevolgen heeft voor de Friese werkgelegenheid; 
 De eerste intelligente Lock-down vooral de conjunctuurgevoelige en vaak op 

diensten gerichte werkgelegenheid (horeca, recreatie, uitzendsector) hard heeft 
geraakt; 

 Door de duur van de crisis en de beperkende maatregelen nu ook banen in de 
stuwende economie (producerende en verkopende industrie) geraakt worden;

 Fryslân landelijk gezien mild is geraakt vanwege het relatief grote aandeel banen in
minder conjunctuurgevoelige sectoren als onderwijs, zorg, landbouw en food;

 Het aantal WW-uitkeringen met 12% is toegenomen waaronder relatief veel 
jongeren;

Overwegende dat:

 De provincie de verantwoordelijkheid heeft om binnen de eigen rol en omvang zich 
maximaal in te zetten voor het behouden van werkzekerheid als onderdeel van een
brede welvaart;

 Veel flexkrachten en jonge medewerkers geen toegang hebben tot sectorspecifieke
onderwijs- en ontwikkelingsfondsen;

 Welvaart onlosmakelijk is verbonden met werk- en inkomenszekerheid;
 Omscholen voor een grote doelgroep de meeste kans biedt op perspectief;
 Er in Fryslân sectoren zijn die tekorten hebben of verwachten.

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten 
 Na te gaan of er binnen het huidige herstelpakket ‘Lok op 1: No en Moarn’ 

voldoende ruimte is voor toegankelijke en niet bedrijfsgebonden / sector gebonden 
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scholingsmogelijkheden;
 Het huidige pakket ‘Stimulering arbeidsmarkt” tijdig te evalueren op effectiviteit;
 Meer focus aan te brengen op het gat tussen vraag en aanbod en hiervoor gericht 

naar oplossingen zoeken;
 Zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande structuren en 

samenwerkingsverbanden en het bedrijfsleven hierbij te betrekken;
 In dit vraagstuk een rol te pakken die past bij de verantwoordelijkheid van de 

provincie.
En gaan over tot de orde van de dag
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