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Vragen van het statenlid Frits de Kaart/Piet Hamelink (PvdA)  ingevolge artikel 44 reglement 
van orde 
 
 

AANHANGSEL 

 

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2013 nummer 304. 
 
 

Vragen ingevolge artikel 44 van het regle-

ment van orde inzake werkloosheidsbe-
strijding in Zeeland  

Antwoorden van gedeputeerde staten: 

(ingekomen 15-04-2013)  

1. Hoeveel van de Rijksmiddelen voor de 
bestrijding van de jeugdwerkloosheid en 
de omscholing van de MBO-ers gaat 
richting Zeeland?  
 
 

1. Op dit moment is – ook bij het UWV- nog niet 
bekend hoeveel van deze extra Rijksmidde-
len beschikbaar wordt gesteld voor de be-
strijding van de jeugdwerkloosheid en de 
omscholing van MBOers in Zeeland.   

2. De Europese Unie heeft de bestrijding 
van jeugdwerkloosheid tot een speerpunt 
benoemd. Kan het bedrag dat naar 
Zeeland komt nog vermeerderd worden 
met Europees geld?  
 

2. Op het moment dat duidelijk is op welke wijze  
het recent, tussen werkgevers en vakbonden 
gesloten Sociaal Akkoord uitwerkt, wordt be-
keken op welke wijze ESF middelen ingezet 
kunnen gaan worden voor de regio's. Op dit 
moment is dat nog niet bekend. 
 

3. Op eerdere Statenvragen antwoordde u 
op 22 december 2012 onder andere: 
“Werkgevers- en werknemers-
organisaties, onderwijsinstellingen, UWV 
werkbedrijf en de Provincie Zeeland 
hebben de ambitie om samen met de 
Zeeuwse gemeenten tot een gezamenlijk 
arbeidsmarktbeleid (inclusief werkgele-
genheidsbeleid) op provinciaal niveau te 
komen.”  
 
Hoever staat het met het realiseren van 
deze ambitie?  
 

3. Tijdens het laatste portefeuillehouders over-
leg Sociale Zaken en een overleg tussen de 
SER Zeeland en de Zeeuwse portefeuille-
houders is vastgesteld dat alle, bij de Zeeuw-
se arbeidsmarkt betrokken partijen (onder-
nemers, onderwijs, overheden) positief staan 
ten aanzien van een gezamenlijk Zeeuws 
arbeidsmarktbeleid. Planning is dat voor het 
zomerreces 2013 een eerste gezamenlijk 
bestuurlijk arbeidsmarktoverleg zal plaatsvin-
den met het doel te komen tot een gezamen-
lijk arbeidsmarktbeleid. Dat betekent dat de 
door u genoemde ambitie om te komen tot 
een gezamenlijk Zeeuws arbeidsmarktbeleid 
vrijwel gerealiseerd is. 
 

    
    

 
 

 MIDDELBURG, 14 mei 2013  
 
 

Namens de fractie van PvdA, Gedeputeerde staten, 
 
 

Frits de Kaart/Piet Hamelink J.M.M. Polman 
 A.W. Smit 

 


