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Voorzitter, 

 

De Partij van de Arbeid maakt zich van oudsher sterk voor een samenleving waarbij iedereen 

meedoet en we omzien naar elkaar. Juist in deze tijd is die inzet van groot belang. Nu we opnieuw 
geconfronteerd met veel ontheemde mensen die in ons land, in onze provincie een veilig onderkomen 
zoeken. Maar ook om andere bruggen te slaan en kansen te bieden in onze samenleving. Voor 

mensen zonder werk of mensen zonder eerlijk, goed betaald werk. Voor mensen die door afkomst of 
opleiding minder kans hebben op een goede baan of al op voorhand in een slechtere 
gezondheidssituatie verkeren. We maken ons sterk voor degenen die het nodig hebben.  

 
Arbeidsmarktverdringing 
 

We zijn van mening dat werkzoekenden een optimale kans moeten hebben op een baan en dus geen 
last moeten hebben van verdringing door buitenlandse werknemers. Gelukkig is van grootschalige 
verdringing geen sprake, echter zien we op sectorniveau wel degelijk bedreigingen voor de Limburgse 

werkzoekenden. Daarom dienen we een motie in die ervoor moet zorgen dat het toezicht en de 
handhaving op verdringing moet verbeteren en dat er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd om 
onze werkzoekenden te laten concurreren met uitzendbureaus die alleen werken met buitenlandse 

werknemers. We willen dat de gedeputeerde, samen met de arbeidsmarktregio´s, sectorale 
arbeidsmarktpools gaat faciliteren. Binnen deze arbeidsmarktpools kunnen werkzoekenden flexibel 
worden ingezet (als uitzendkracht) en in de tijd dat zij geen baan hebben kunnen zij aan de slag met 

een opleiding binnen deze sector. We vergroten de kansen op een langdurige baan en tevens 
versterken we de concurrentiepositie van de Nederlandse werkzoekende. Win Win.  
 

Onderwijs 
 
Creëer een mobiliteitsfonds voor studenten op MBO, HBO en WO niveau die stage willen lopen in de 

grensregio’s van Limburg. Maak daarmee stage in het nabije buitenland aantrekkelijk en stimuleer 
meertaligheid, kennis van cultuur over de grens en maak de arbeidskansen van de jongeren groter. 
We dienen hiertoe een motie in. 

 
Recent bereikte ons een bericht  dat er studenten aan de Hogeschool Zuyd zijn die binnen bepaalde 
opleidingen geen Duits of Frans kunnen volgen, alhoewel zij dat wel willen. Laten we onderzoeken of 

meerdere scholen vanwege een tekort aan middelen deze keuze moeten maken. Mocht dat het geval 
zijn, dan vindt de PvdA het wenselijk dat de gedeputeerde gaat pogen dit te veranderen.  
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Leefbaarheid en het sociale domein 

 
De PvdA betreurt het feit dat na de presentatie van het rapport van de verkenners over de gevolgen 
van transities in het sociale domein, het oorverdovend stil is geweest met betrekking tot de inzet van 

onze provincie, met name om de gemeenten en het maatschappelijk middenveld te ondersteunen bij 
de broodnodige transformatie-opgaven. Het is jammer dat, terwijl er zoveel urgentie is in het sociaal 
domein, alle aanknopingspunten en randvoorwaarden aanwezig waren om op basis van het rapport 

van de “Verkenners” tot daadwerkelijke ondersteuning van de transformatieopgave over te gaan nu 
eerst een pas op de plaats is gemaakt. Wat gebeurt er met lopende initiatieven? Het woord 
“trendbreuk” wordt door GS in de stukken gebruikt. Wat bedoeld GS daarmee? We weten dat er een 

beleidsnota Sociaal beleid in aantocht is, maar willen van GS duidelijkheid. We hebben signalen 
gekregen dat het bestaande beleid met betrekking tot het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma’s bij 
bedrijven in Limburg door GS alvast is stop gezet. Hoe verhoudt dit zich met de doelstellingen uit de 

begroting en memorie van toelichting als het gaat om vitaliteitsbevordering van onze bevolking?  
 
Wonen 

 
De Limburgse woningmarkt staat voor grote uitdagingen. In de afgelopen jaren zijn veel Sociale 
huurwoningen gesloopt. Kwetsbare groepen moeten lang wachten op een nieuwe woning. De huidige 

vluchtelingen crisis voegt een nieuwe dimensie toe aan dit probleem.  
 
De PvdA staat voor een samenleving waar iedereen welkom is. Een open en verdraagzame 

samenleving, waar ruimte is voor nieuwe groepen, waar geen onderscheid wordt gemaakt op grond 
van huidskleur of geloof en waar niemand langs de kant staat.  
 
Essentieel is dat wachtlijsten niet langer worden en dat betekent dat er snel meer Sociale 

huurwoningen moeten komen. De PvdA is tevreden dat de uitvoering van de vorige maand ingediende 
motie snel is opgepakt en we kijken uit naar de spoedige uitwerking van dit plan.  
 

Uit de media hebben we begrepen dat minister Kamp zal kijken naar het plan. Dat is geen nee, maar 
het loopt ook niet over van enthousiasme. Voor welke onderdelen van het plan Limburgs maatwerk is 
precies goedkeuring van de minister nodig en op welke termijn kan met de uitvoering van het plan 

worden gestart.  
 
Mobiliteit  

 
Met 351 kilometer grens is het essentieel voor Provincie Limburg dat grensoverschrijdende OV 
verbindingen worden verbeterd. Essentieel om het werken over de grens gemakkelijker te maken en 

ook een essentiële impuls voor onze provinciale economie. De internationale railagenda, met daarin 
maar liefst vijf grensoverschrijdende OV verbindingen, is een goede ambitie. De PvdA heeft er veel 
voor over om die ambitie te realiseren.  

 
Veiligheid op en rondom het spoor moet een hoge prioriteit hebben. De Provincie en het Rijk moeten 
vaart maken om de ondertunneling van de Vierpaardjes zo snel mogelijk te realiseren. De PvdA wil 

graag weten hoe het staat met de uitvoering van de motie en vooral op welke termijn met de 
ondertunneling gestart zal worden.  
 

De PvdA blijft aandacht vragen voor de sociale en fysieke verkeersveiligheid. Het is belangrijk dat we 
ons in Limburg veilig kunnen verplaatsen met te voet, met de fiets en met de auto. Op welke wijze 
wordt uitvoering gegeven aan de motie Sociale en fysieke verkeersveiligheid die bij de voorjaarsnota 

is ingediend. 
 
Stedelijke ontwikkeling 

 
Onze fractie vindt dat het beleid met betrekking tot de grotere steden in onze provincie meer aandacht 
moet krijgen. Dat gebeurt nu al ten dele in de plannen met betrekking tot herstructurering en stedelijke 

vernieuwing. Maar het moet sterker en breder, ook waar het gaat om grensoverschrijdende 
agglomeraties in Noord- en Zuid-Limburg. De meeste van onze politieke opgaven liggen volgens ons 



ècht in de steden. Dus ook de oplossingen liggen daar met sterke steden en wijken, goede 
voorzieningen, woningbouw, infrastructuur. De EU werkt samen met de lidstaten aan de ‘urban 
agenda’ (Europese agenda stad). Tijdens het NL voorzitterschap begin 2016 zal dit uitdrukkelijk een 

item zijn. Hoe kunnen we los van ons eigen beleid hier als provincie op een goede manier bij 
aansluiten? 
 

Inzake het thema bestuurskracht en bestuurlijke organisatie in de Programma Begroting 2016 géén 
beleid geformuleerd (behoudens “kennis delen”), terwijl de 3D-verkenners in hun rapport al een aantal 
aanbevelingen hebben gedaan, met name voor de regio Parkstad. Uit een recent interview in de 

regionale krant bleek waarnemend burgemeester Frissen van Schinnen al druk doende om in Zuid-
Limburg een agenda uit te voeren. Wiens agenda is hij daar uit aan het voeren? We pleiten in dit 
opzicht voor een aanpak waarin het provinciebestuur op een volstrekt transparante manier zijn 

verantwoordelijkheid neemt in het proces. Versterking van de bestuurskracht, samenwerking en naar 
onze mening is herindeling in die regio gewenst. We willen van het college op korte termijn een 
voorzet voor een plan van aanpak om dit in kaart te brengen en in gang te zetten los van de huidige 

initiatieven van onderop die blijkbaar niet van de grond komen. 
 
Milieu 

 
Op 1 januari 2024 moeten alle daken in Nederland asbestvrij zijn, maar het saneren van asbest gaat, 
ook in Limburg, traag. In de begroting wordt de ambitie uitgesproken dat Limburg wil voorop lopen als 

het gaat om de verplichte asbestsanering in combinatie met energiebesparing en het opwekken van 
duurzame energie.  
 

Een nobel streven waar maar liefst 100 miljoen voor wordt vrijgemaakt. De helft wordt uitgegeven aan 
het asbestvrij maken van daken en de andere helft is bestemd voor de installatie van zonnepanelen 
en windmolens. 
 

Uit een artikel in de Volkskrant van zaterdag 31 oktober 2015 blijkt dat extra middelen alleen er niet 
voor gaat zorgen dat de deadline van 2024 gehaald zal worden, simpelweg omdat de hoeveelheid aan 
veiligheidsmaatregelen een snellere sanering in de weg staan. Het artikel bepleit dat de regels met 

betrekking tot de veiligheid bij verwijderen van Asbest worden herzien.  
 
De PvdA vraagt zich af of de gedeputeerde heeft onderzocht hoe haalbaar de deadline van januari 

2024 eigenlijk is?  
 
Naast de 50 miljoen voor asbestsanering wordt er ook 50 miljoen vrijgemaakt voor het aanleggen van 

zonnepanelen en windmolens. Een flinke impuls in de duurzaamheid, maar de PvdA vraagt zich wel af 
of en zo ja welke business case ten grondslag ligt aan dit plan? Gaat het om 50 miljoen aan subsidie 
of gaat het om leningen? 

 
C2C 
 

Dan tot slot Cradle to Cradle en de circulaire economie. Laten we samen constateren dat hier kansen 
liggen voor de Limburg. De koploperspositie van de regio Venlo (C2C) moet verder worden uitgevent. 
We verwachten van de gedeputeerde een enthousiaste en gemotiveerde houding om te komen tot 

verdere verweving van C2C en de circulaire economie in het te ontwikkelen beleid en te zorgen dat 
deze speerpunten ook worden betrokken bij ontwikkelingen op andere beleidsterreinen zoals wonen, 
binnenstedelijke ontwikkeling en economie. Daarbij mag worden gezegd dat C2C de voorkeur geniet 

boven de circulaire economische gedachte vanwege zijn bredere visie op duurzaamheid dan alleen 
recycling. We dienen om dit te onderstrepen een motie in.  


