Motie vreemd aan de orde: Een leven lang ontwikkelen
Voorstel nr.:
Onderwerp: Leven Lang Leren
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen op dinsdag 10 juli 2018
Constaterende dat:
- Het coalitie programma ‘Werk aan de winkel’ spreekt van een excellent economisch
fundament in Steenwijkerland waarbij ingezet wordt op een goed arbeidsklimaat dat
werkgelegenheid creëert voor onze huidige en toekomstige inwoners en bijdraagt aan
hun welzijn en welvaart.
- Een belangrijkste prioriteit van dit programma ligt op het ontwikkelen van een sterke
(boven) regionale samenwerking en het stimuleren van de samenwerking tussen
arbeidsregio, onderwijs en bedrijven.
- De coalitie een verbeterde aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt wil.
- In het kader van een Leven Lang Ontwikkelen de Zwolse scholen, verenigd in de Zwolse 8,
op verzoek van de Economische regio Zwolle in het aanbod gezamenlijk optrekken.
- Deze scholen het als een gezamenlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben
opgepakt en de momenteel in gezamenlijkheid met het bedrijfsleven werken aan een
gezonde regio met gezonde bedrijven, die ook nodig zijn voor een goed onderwijsklimaat
met voldoende stageplaatsen en onderzoeksplaatsen.
Overwegende dat:
- De economische ontwikkeling van Steenwijkerland achterblijft in verhouding tot veel
andere gemeenten binnen de Regio Zwolle.
- Door o.a. technologische ontwikkelingen banen in het middensegment van de
arbeidsmarkt veranderen.
- Succesvol mee kunnen meebewegen met deze veranderingen flexibiliteit en pro activiteit
van werkenden, maar ook van beginnend beroepsbeoefenaars die de arbeidsmarkt
betreden, betekent.
- Binnen onze gemeentegrenzen alle categorieën vertegenwoordigd zijn: mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt, studenten die een kansarme studie hebben afgerond, alumni
met verouderde kennis, herintreders, bedrijven die geen (of niet het juiste) personeel
kunnen krijgen, statushouders.
- In 2.3 van het coalitieakkoord geen concreet actiepunt staat opgenomen waarin
activiteiten in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen wordt genoemd.
- Er op dit punt nog geen zichtbare aansluiting bij de regio is.

Verzoekt het college om:
- Als kartrekker die draagvlak heeft, over budget kan beschikken, de subsidiemogelijkheden
kent, continuïteit kan bieden, communicatie kan verzorgen en boven de partijen staat, de
genoemde doelgroepen actief te benaderen deel te nemen aan beschikbare en nog te
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ontwikkelen programma’s.
Te participeren in de stuurgroep Leven Lang Ontwikkelen.
Lokale ondernemers, de sociale dienst en de onderwijsinstellingen in Steenwijkerland
bijeen te brengen om vanuit hun eigen individuele- én het gezamenlijk belang mee te
denken over inhoud en aanpak.
de Raad op 1 november 2018 te informeren over de voortgang op dit onderwerp.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

E. Elgersma

