
e dag. 

'EFE rn, ChristenUnie 
Stieneke van der Graaf, ChristenUnie

ChristenUnie O PVDA SPGDC 
Provincie Groningen

1 MOTIE 
P ' 16 fj oar cke VriAe-c0( 

Motie gevolgen bezuiniging sociale werkvoorzieningen 

26 juni 2013 

Provinciale Staten van Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 26 'uni 2013, besprekende de 
Voorjaarsnota, 

Constaterende dat 

in delen van Groningen naar verhoucling bijna vier keer zoveel mensen werkzaam zijn bij een 
sociale werkvoorziening als het landelijk gemiddelde; 
er de komende jaren bezuinigd wordt op het budget van de sociale werkvoorzieningen; 
het nieuwe Rijksbeleid voor de sociale werkvoorzieningen en de financiele gevolgen daarvan 
nog onduidelijk zijn; 
deze kortingen en onzekerheid nu al gevolgen hebben your de begroting en 
meerjarenraming van de gemeenten; 

Overwegende dat 

de SW-bedrijven veel inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt werkgelegenheid 
bieden en/of naar werk begeleiden; 
de gemeenten en SW-bedrijven tijd nodig hebben voor de hervorming van de sociale 
werkvoorzieningen; 
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zonder structureel en reeel evenwicht op de 
begroting en meerjarenraming onder preventief toezicht van Gedeputeerde Staten komen te 
staan, 
nog niet duidelijk is welke regiospecifieke oplossing de staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid gaat bieden aan delen van de Provincie Groningen; 

Dragen het college op 

te onderzoeken welke gemeenten als gevolg van de SW-bedrijven vanwege, de bezuiniging 
en onzekerheid onder preventief financieel toezicht dreigen te komen; 
te onderzoeken welke gevolgen het nieuwe Rijksbeleid heeft voor de werkgelegenheid in de 
provincie Groningen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; 
naar aanleiding van deze onderzoeken in beeld te brengen of en zo ja, hoe de provincie een 
rol kan vervullen in dit vraagstuk vanuit de rol van toezichthouder op de gemeentefinancien 
en vanuit het oogpunt van werkgelegenheid en economische ontwikkeling; 
bij het Rijk te bepleiten snel met duidelijkheid te komen betreffende regiospecifieke 
oplossingen voor regio's in de provincie Groningen; 
Provinciale Staten uiterlijk 31 oktober 2013 ovq de oortgang en resultaten te informeren; 
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