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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw. 

Op 20 december 2017 heeft u de motie "werkgelegenheid vliegveld Eelde" 
aangenomen. U verzocht ons hierin om met de andere aandeelhouders van 
Groningen Airport Eelde (GAE) het gesprek aan te gaan over een minimum 
percentage werkgelegenheid of een minimum aantal werkplekken die 
ingevuld kunnen worden door mensen die ondersteuning en begeleiding 
nodig hebben bij het vinden van werk. Met deze brief informeren wij u over 
de uitkomst van de motie. 

Wij delen uw ambitie over het inzetten van personeel met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Wij hebben het daarom met de overige aandeelhouders en de 
directie van GAE besproken in een bestuurlijk overleg. De overige 
aandeelhouders delen onze ambitie. De directie van Groningen Airport Eelde 
heeft aangegeven dat ze een uiterste inspanning zal leveren om deze 
doelgroep in te zetten. Afgesproken is dat Groningen Airport Eelde over dit 
punt verantwoording aflegt in het jaarverslag. Wanneer het jaarverslag wordt 
besproken in het aandeelhouders overleg zullen wij hier opnieuw aandacht 
voor vragen. 

Met bovenstaande uitwerking verwachten wij uw verzoek op de juiste manier 
te hebben afgehandeld. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 
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Motie Werkgelegenheid Vliegveld Eelde 

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op woensdag 20 de
cember 2017, besprekende 'Uitwerking Voorkeursalternatief - Investeren Groningen 
Airport Eelde', 

Constaterende dat: 
- Het college voornemens is om 6 miljoen euro te investeren in Groningen Airport 

Eelde. 
- De gezamenlijke aandeelhouders In totaal 40 miljoen euro beschikbaar stellen 

om in Groningen Airport Eelde te investeren. 

Overwegende dat: 
- In 'Uitwerking Voorkeursalternatief - Investeren Groningen Airport Eelde' wordt 

gesproken over een toename van werkgelegenheid op het vliegveld. 
- Zowel de stad als de regio te maken hebben met mensen die ondersteuning en 

begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk. 
- Er aan een publieke investering van 40 miljoen euro best wat sociale eisen ge

steld mogen worden door de betreffende aandeelhouders (lees: lokale overhe
den). 

Verzoekt het college: 
- In gesprek te gaan met de gezamenlijke aandeelhouders die bereid zijn te inves

teren in Groningen Airport Eelde over een minimum percentage werkgelegenheid 
of een minimum aantal werkplekken die ingevuld dienen te worden door mensen 
die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het vinden van werk. 

- De raad over de voorgang en uitwerking hiervan voor 1 juli 2018 te informeren. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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