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Statenfractie PW Groningen - schriftelijke vragen inzake 
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Geachte heer Van Kesteren, 

Op 28 april jl. heeft u namens de PW-Statenfractie schriftelijke vragen gesteld 
n.a.v. berichtgeving van RTV Noord, over het verdwijnen van de pendeldienst 
Oldambt-Emden. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

Vraag 1: 
Zijn Gedeputeerde Staten op de hoogte van deze problematiek? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: 
Ja. 

Vraag 2: 
Wat vinden Gedeputeerde Staten van het feit dat de gemeente Oldambt deze 
groep het afgelopen halfjaar heeft geholpen met het vervoer naar hu n werkgever in 
Duitsland? 

Antwoord: 
Dit is een aangelegenheid van de gemeente. De gemeente is vrij in het maken van 
bepaalde keuzes. 

Vraag 3: 
Zijn Gedeputeerde Staten voornemens in de komende collegeperiode werken in 
Duitsland te blijven stimuleren? Zo ja met welke maatregelen? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: 
Ja. Wij zijn momenteel bezig om binnen het Interreg Va programma via 
gezamenlijke projectontwikkeling een koepelproject Onderwijs- en Arbeidsmarkt op 
te zetten. In de Strategie No(o)rd (een gezamenlijke strategie van Noord-
Nederland en het Weser Ems gebied) is o.a. als grensoverschrijdende uitdaging 
'het gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten' geïdentificeerd. Het koepelproject 
draagt er door de coördinatie van verschillende deelprojecten aan bij de bedrijven 
aan weerszijden van de grens te voorzien van voldoende en goed gekwalificeerde 
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vakkrachten om zo ook de concurrentiepositie en attractiviteit als economische 
regio in het noorden te versterken. Via een goed netwerk van een 
gemeenschappelijke opleidings- en arbeidsmarkt met grensoverschrijdende 
erkenning van kwalificaties, worden aan leerlingen, arbeidskrachten en werklozen 
nieuwe kansen en perspectieven op werk in de regio geboden. Het project richt 
zich op de volle breedte van arbeidsmarkt: de vraag van bedrijven, betere 
organisatie van het aanbod inclusief advisering rondom barrières, aansluiting 
arbeidsmarkt - ondenwijs, aansluiting ondenA/ijs- onderwijs tot mobiliteit van 
werkenden. 

Verder zijn wij in samenwerking met het FNV, VNO-NCW/MKB, het UWV en de 
7 grensprovincies (Duitsland en België) bezig met het opstellen van een plan in het 
kader van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen. De regeling is een uitvloeisel 
van het Sociaal Akkoord tussen de sociale partners en het kabinet. Doel van de 
regeling is het stimuleren en behouden van werkgelegenheid door middel van 
(inter)sectoraal maatwerk. Het plan dat zal worden ingediend behelst het 
bemiddelen van circa 1400 deelnemers naar werk in Duitsland of België. Het gaat 
hierbij om met ontslag bedreigde werknemers van werk-naar-werk of 
werkzoekenden zonder baan aan werk te helpen. 

Binnen de pilots van Publiek Vervoer zien wij geen meerwaarde voor het draaien 
van een pilot voor grensoverschrijdend woon-werkverkeer gekoppeld aan 
Openbaar Vervoer. 

Vraag 4: 
Gelet op het uitgangspunt van GS om mensen perspectief te geven op een baan. 
Zijn gedeputeerde Staten bereid om op korte termijn in eik geval te bemiddelen 
tussen gemeenten, werkgevers, UWV, uitzendbureaus en wellicht haar contacten 
in Duitsland aan te wenden om tot overeenstemming te komen en te 
bewerkstelligen dat deze Groningers aan het werk kunnen blijven? Zo nee wat 
zouden Gedeputeerde Staten concreet willen doen om mee te werken aan de 
oplossing van dit probleem. 

Antwoord: 
De overwegingen van de gemeente Oldambt zijn dat zij de reiskosten niet meer 
onbeperkt kunnen blijven vergoeden. De gemeente doet een beroep op de Duitse 
werkgever(s) en wijst deelnemers ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Voor 
onze inzet verwijzen wij u naar het antwoord zoals dat gegeven is lóij vraag 3. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: n 
, voorzitter. 

secretaris. 


