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Motie 'Havenstrategie en arbeidsmarkt'

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 3 juli 2014, behandelend het Statenvoorstel
29/14 inzake Havenstrategie Moerdijk 2013 en bijbehorende strategische uitvoeringsagenda;
constaterende dat:

»

»
»

de gemeente Moerdijk, de provincie Noord-Brabant en het Havenschap Moerdijk met de
Havenstrategie Moerdijk 2030 de ambitie hebben om de haven van Moerdijk te ontwikkelen tot het
belangrijkste Haven- en Industriecomplex binnen de Vlaams-Nederlandse Delta voor duurzame
logistiek, chemie en procesindustrie;
de regio Moerdijk, volgens de second opinion, een minder gunstig profiel heeft qua arbeidsmarkt;
dat een deel van de operationele banen in de logistiek in Nederland door buitenlandse werknemers
wordt ingevuld, hetgeen op het LPM niet anders zal zijn;

overwegende dat:

»
»
»
»

«

het minder gunstige profiel qua arbeidsmarkt een bedreiging vormt voor de ontwikkeling van de
Haven van Moerdijk;
het wenselijk is dat de werkgelegenheid op het LPM ook ten gunste komt van werklozen uit de regio;
laag opgeleide werklozen minder gemakkelijk verhuizen naar de directe omgeving van het
industrieterrein Moerdijk;
in de Havenstrategie wordt gesteld dat moet worden ingezet op intensieve samenwerking tussen
onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid, en het thema "Onderwijs en arbeidsmarkt" zeer
summier is uitgewerkt;
in het voorstel beperkt wordt ingegaan op de maatregelen die nodig zijn om de arbeidsmarktsituatie
te verbeteren;

dragen Gedeputeerde Staten op:

»
«
«
«
»

het strategisch uitvoeringsprogramma voor het onderdeel Onderwijs en Arbeidsmarkt uit te werken;
daarbij de betrokkenheid van onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid helder aan te geven in
termen van doelen en bijdragen;
daarbij te betrekken op welke wijze werklozen uit de regio aan het werk geholpen kunnen worden;
daarbij te betrekken de plannen van werkbedrijven in het kader van de participatiewet;
het uitgewerkte programma tijdig aan de commissie EZB aan te bieden.

en gaan over tot de orde van de dag.
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