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Bestuurlijke reactie op rekenkamernota “Smaken
verschillen; onderzoek naar de betekenis
en effectiviteit van de POA’s voor het provinciaal
arbeidmarktbeleid”

Geachte mevrouw Mathijssen,
Op 15 oktober heeft u het rapport “smaken verschillen; onderzoek naar de betekenis en
effectiviteit van de POA’s voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid,” toegestuurd.
Graag voldoen wij aan uw verzoek om hierop te reageren.
Wij zijn verheugd met de conclusie dat de bijdrage van de POA’s als doeltreffend te beoordelen
is en dat er waardering is voor de rol van de provincie m.b.t. de ruimte die het laat aan de
regio’s, de inzet op het gebied van kennisdeling en het verschaffen van arbeidsmarktinformatie
(arbeidmarktmarktonderzoeken).Daarnaast bevestigt dit onderzoek onze overtuiging dat partners
in de regio belang hechten aan institutioneel overleg tussen ondernemers, onderwijs en overheid
en dat het bijbehorende organiserend vermogen hierin een belangrijke rol speelt. Voor de
vormgeving van het provinciale beleid in de toekomst (nieuwe statenperiode) is dit een relevant
gegeven. Bij de dan te maken keuzen zullen wat ons betreft ook alle aanbevelingen worden
betrokken. Het blijft echter een verantwoordelijkheid van de regionale partners met inbegrip van
het MKB, om de regionale samenwerking vorm te geven. Wij zullen de aanbevelingen ook
betrekken bij de verdere uitwerking van motie 41 zoals geformuleerd in de statenbrief
“intensivering Gelders arbeidsmarktbeleid.” Op deze wijze maken wij direct werk van de
aanbevelingen met inachtneming van de verantwoordelijkheden van de partners in de Gelderse
regio’s.
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Wij danken u voor uw werkzaamheden en zien uit naar het eindrapport.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland,
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