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PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Gelet op het rapport van Rekenkamer Oost-Nederland, getiteld Smaken verschillen: onderzoek 
naar de betekenis van de POA’s voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid;  
 
en gelet op het advies van de commissie Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn; 
 
BESLUITEN 
 
De aanbevelingen van de Rekenkamer over te nemen, welke luiden als volgt. 
1. Maak maatwerk mogelijk in de ondersteuning van de regio’s; een meer regiospecifieke 

benadering biedt kansen voor zowel de afzonderlijke platforms als de provincie om 
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te stimuleren. 

2. Houd voeling met de regio’s/de POA’s door bijvoorbeeld eens per twee jaar verwachtingen 
en signalen uit te wisselen tussen PS en POA’s. 

3. Neem de wensen van de POA’s ten aanzien van hun slagkracht en de bundeling van 
subsidiestromen, waaronder de HCA-subsidies, in overweging bij de uitwerking van het 
toekomstige arbeidsmarktbeleid. 

4. Met het versterken van het MKB als doel ligt het voor de hand om POA’s te vragen de focus 
te leggen op MKB-bedrijven. Dit kan tot uitdrukking komen in de samenstelling van het 
bestuur van het POA, maar ook door betrokkenheid van MKB bedrijven bij de projecten die 
uit het POA voortkomen. Vraag GS: 
a. POA’s in de verantwoording over de subsidie aan te laten geven hoeveel verschillende 

MKB-bedrijven er betrokken zijn bij de projecten die in POA-verband tot stand komen, 
opdat inzicht ontstaat in de mate waarin MKB-bedrijven betrokken zijn; 

b. een streefgetal te koppelen aan het aantal MKB-bedrijven, zo ontstaat tevens een 
meetbare (prestatie)doelstelling en kunnen PS de ontwikkeling hierin volgen; 

5. Vraag GS de arbeidsmarktmonitor actiever aan te bieden, bijvoorbeeld door een toelichting 
erover te geven binnen het POA en met regelmaat het gebruik ervan te evalueren. 

6. Vraag GS de spelregels rondom de HCA-subsidies te verduidelijken, onder meer ten 
aanzien van de rol die de POA’s hebben ten aanzien van deze subsidieaanvragen. 

7. Vraag GS na een jaar verslag te doen van de implementatie van de aanbevelingen. 
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