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      Motie 683  
 
 

 
Motie Mobiliteitsfonds         
 
 
Provinciale Staten van Limburg, in vergadering bijeen op  6 november 2015, 
 
Constaterende dat: 
 

- er in de Euregio veel studenten zijn (MBO, HBO en WO) die een stage willen lopen in het 
nabije buitenland; 

- stages in de Euregio vaak betekenen dat de student zowel in Nederland als in België of 
Duitsland met het openbaar vervoer reist; 

- de provincie Limburg het stimuleert om over de provinciegrenzen heen te kijken, zeker 
gedurende een opleiding; 

- stages in het buitenland een substantiële bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 
kennis over wederzijdse taal en cultuur en de latere kansen op een baan aanzienlijk 
versterken; 

- reiskosten voor stages in de Euregio niet worden vergoed. 
 

Van mening zijnde dat: 
 

- het belangrijk is dat alle Limburgse jongeren optimaal worden gestimuleerd om stages in 
de grensregio rondom Limburg te lopen; 

- een reiskostenvergoeding om stages in de grensregio rondom Limburg te lopen 
interessanter en aantrekkelijker maakt; 

- het wenselijk zou zijn dat de grensregio's van Nederland, België en Duitsland 
gezamenlijk zouden stimuleren dat stages aan beide kanten van de grens worden 
gedaan. 

 
Roepen het college op: 

 

- een stimuleringsplan te maken voor stageplekken in de grensregio; 
- een fonds in te stellen van maximaal 100.000 euro per jaar (te dekken uit de 

intensiveringsmiddelen onderwijs) voor een reiskostenvergoeding van Limburgse 
studenten (MBO, HBO en WO) die stage lopen in de grensregio's van Limburg; 

- in gesprek te gaan met de bestuurders in Duitsland en België om uiteindelijk te komen tot 
een gemeenschappelijke regeling die geldt voor studenten aan beide kanten van de 
grens. 

 

 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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