If PVDA/VS
RAADSFRACTIE EMMEN

Plaats
Datum
Nummer
Onderwerp

Emmen
5 en 8 november 2012
RA 12.0092
programmabegroting 2013, nieuwbouw Esdalcotlege

De raad van de gemeente Emmen in vergadering bijeen op 8 november 2012
Constaterende dat:
»
»
»

«
»

»

In de voorliggende begroting financiële ruimte wordt gemaakt voor het realiseren
van nieuwbouw voor de locatie Klazienaveen van het Esdal college;
De financiering plaatsvindt op grond van normbedragen;
Als gevolg hiervan op grond van de 'verordening voorzieningen huisvesting
onderwijs' het vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente niet
kan worden opgelegd aan het schoolbestuur;
Ook de regio Zuidoost Drenthe te maken heeft met oplopende werkloosheidcijfers
en afnemende kansen op de arbeidsmarkt;
Dit feit zich bovendien voor jongeren in opleiding vertaalt in het onvoldoende
beschikbaar komen van stage- en wat de bouwsector betreft in leerling
bouwplaatsen;
Het werkgelegenheidaspect in de afgelopen jaren zwaar weegt bij keuzes van
investeringen;

Van mening zijnde dat:
»
»
»
«
»

Investeringen die gefinancierd worden door de gemeente ook dienen bij te dragen
aan andere doelstellingen van de gemeente;
Met de realisatie van bedoelde nieuwbouw een impuls aan werkgelegenheid wordt
gegeven;
dat de plaatsing van werknemers met een WSW- en Wajongindicatie op de
reguliere arbeidsmarkt van groot belang is;
jongeren en schoolverlaters op de arbeidsmarkt een positie moeten kunnen
verwerven;
dat dit een gezamenlijke inspanning is van gemeente, werkgevers en
maatschappelijke organisaties;

Verzoekt het college:
«

»

»

Aan het bestuur van het Esdalcollege de nadrukkelijke wens van de raad over te
brengen om daar waar mogelijk tenminste aan te sluiten bij het vigerende
gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid;
Aan het bestuur van het Esdalcollege de nadrukkelijke wens van de raad over te
brengen om bij het opstellen van het bestek in het bijzonder rekening te houden
met social return on investment en de kansen voor regionale werkgelegenheid;
Indien gewenst en nodig het Esdalcollege ondersteuning te bieden bij het
opstellen van de benodigde bestekken.

en gaat over tot de orde van de dag.
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