
Voorbereidingsmemo
beeldvormend 

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 7 oktober 2020

Betreft 
O Agendaverzoek

O College

Onderwerp: 
Arbeidsmarkt(beleid) en scholing

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:

Eric Wams  (beleidsadviseur): eric.wams@groningen.nl, 050 367 5764

Michiel Smit (bestuursadviseur): michiel.smit@groningen.nl, 050 367 7622 

Korte samenvatting:

Het college heeft de raad aangeboden om in het najaar 2020 de raad bij te praten over lopende 

ontwikkelingen m.b.t. dit onderwerp. De gemeente Groningen in centrumgemeente voor de 

arbeidsmarktregio Groningen. In die samenwerking gebeurt op dit moment veel. Niet alleen binnen 

de eigen regio, maar ook in samenwerking met de drie noordelijke arbeidsmarktregio’s en andere 

publieke en private partijen. Het college wil  de raad graag meenemen in de lopende trajecten en de 

daarbij behorende uitdagingen. Een van de leidende thema’s daarbij is de aansluiting tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt. Dit sluit ook aan op de in het Voorjaarsdebat aangenomen motie 

'Voorlichten en begeleiden werkzoekenden naar kansrijke beroepen in coronatijd' (bijgevoegd).

Vermeld op LTA?
O Nee

Deadline?
O nee

mailto:eric.wams@groningen.nl
mailto:michiel.smit@groningen.nl


Doel van de activiteit
o Beeldvormend

Voorgeschiedenis
Motie 'Voorlichten en begeleiden werkzoekenden naar kansrijke beroepen in coronatijd' 

(bijgevoegd).’

Zie ook dossier: Arbeidsmarktbeleid 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld om de leden van de raad een beter beeld te geven m.b.t. het genoemde 

onderwerp. Dit met het oog op het vormen van een onderbouwde mening in een later stadium. 

Tijdens de beeldvormende fase geven raadsleden niet of slechts heel voorlopig hun mening, stellen 

vooral vragen en luisteren naar technische onderbouwing door ambtenaren of naar de mening van 

burgers of andere betrokkenen.

Er worden een aantal presentaties gegeven over de volgende onderwerpen:

 Lopende ontwikkelingen / thema’s: waaronder Leven Lang Ontwikkelen, mobiliteit van werk 

naar werk, sluitende aanpak jongeren.

 Regionale (publiek/private) samenwerking hierin: (via WIZ, Scholingsalliantie, NPG Werken 

aan Ontwikkeling)

 Noordelijke lobby

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/Arbeidsmarktbeleid
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