
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 29 september 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Subsidies voor de arbeidsmarktregio

Subsidies-voor-de-arbeidsmarktregio.pdf

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Wim Ravenshorst, 050 367 5707, wim.ravenshorst@groningen.nl

Korte samenvatting:
De gemeente Groningen heeft namens de partijen in de arbeidsmarktregio Werk in Zicht en samen 

met sociale partners, onderwijsinstellingen en provincie een aantal voorstellen ontwikkeld om het 

Leven Lang Ontwikkelen in de arbeidsmarktregio te stimuleren. Dat voorstel (“Werken aan 

ontwikkeling”) is door de provincie ingediend bij het Nationaal Programma Groningen. De subsidies 

voor de zeven projectaanvragen die daar onderdeel van uit maken zijn toegekend. Voor twee van die 

projecten is Werk in Zicht de aanvrager. Dat betekent dat de toegekende subsidie wordt 

overgemaakt naar de centrumgemeente Groningen en de middelen dus moeten worden opgenomen 

in de begroting van de gemeente. 

In dit voorstel wordt geregeld dat die middelen worden opgenomen in de begroting 2021 van het 

programma Werk en inkomen. Wijzigingen in de begroting 2022 en verder worden meegenomen in 

het verzamelvoorstel begrotingswijzigingen 2022 en opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-

2026. Ook wordt voorgesteld een reserve arbeidsmarktregio Werk In Zicht in te stellen en het 

verwachte overschot in 2021 hieraan toe te voegen ter dekking van de lasten in latere jaren.

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over:

I. de subsidie voor ‘NPG-project Scholingsalliantie Noord: Kansen voor Vakmanschap’ van € 

150.000,-- in 2021 te verrekenen met het programma Werk en Inkomen;

II. de subsidie voor ‘NPG-project: Kansrijk Opleiden’ van € 934.000,-- in 2021 te verrekenen 

met het programma Werk en Inkomen; 

III. het instellen van de reserve arbeidsmarktregio Werk In Zicht ten behoeve van de 

arbeidsmarktregio en het resultaat op het project Kansrijk Opleiden over 2021 van € 

1.866.000,-- als voorbeslag op de rekening 2021 toe te voegen aan deze reserve 

arbeidsmarktregio Werk In Zicht ter dekking van de lasten in de jaren 2022-2025;
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IV. de begrotingen van 2021 op programmaniveau te wijzigen en de wijziging voor 2022 mee 

te nemen in het verzamelvoorstel begrotingswijziging en 2022 en de wijzigingen van 

2023 en verder te verwerken in de meerjarenbegroting 2023-2026.

Vermeld op LTA?
O Ja  (10, 2021)

Deadline?
O Nee

Doel van de activiteit
O Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte opmerking of vraag mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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