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TOELICHTING 

Inleiding 

De gemeente Tynaarlo zet zich in voor het behoud van arbeidsplaatsen en wil een impuls geven aan de 
economie. Daarom streeft de gemeente naar een integrale benadering van haar economisch-, en 
sociaal beleid en onderwijsbeleid. Dit beleid is er op gericht om werkgevers, werknemers, het 
onderwijsveld en de andere partners die actief zijn op de arbeidsmarkt te faciliteren.  
Bij arbeidsmarktbeleid gaat het om een actieve afstemming van vraag en aanbod van de arbeidsmarkt. 
Als gemeente willen we vanuit onze regiefunctie verschillende rollen vervullen. 
De arbeidsmarkt strekt zich uit tot buiten de gemeentegrenzen. Het is van groot belang dat het 
arbeidsmarktbeleid regionaal wordt afgestemd. Regionale arbeidsmarktproblemen worden gezamenlijk 
aangepakt. De gemeente Tynaarlo werkt voor het regionale arbeidsmarktbeleid nauw samen met de 
gemeente Assen en de gemeente Aa en Hunze, ook geformaliseerd in Intergemeentelijk 
Samenwerkingsverband (ISD) en het Werkplein te Assen. Daarnaast werkt de gemeente Tynaarlo samen 
in het stedelijk netwerk Groningen- Assen. 

Argumenten 

1.1 In het Collegeprogramma zijn afspraken gemaakt over arbeidsmarktbeleid.  
In deze notitie is beschreven welke rol de gemeente Tynaarlo wil spelen op de lokale en regionale 
arbeidsmarkt, hoe we ons beleid met dat van de omliggende gemeenten en provincies afstemmen en hoe 
we een impuls willen geven aan de arbeidsmarkt.  
De gemeente  wil: 

- De lokale economie stimuleren 
- Maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren 
- Samenwerken met betrekking tot bedrijventerreinen 
- De werkgelegenheid stimuleren, waarbij het accent ligt op de sectoren zorg, recreatie en 

toerisme  
- Kleinschalige bedrijvigheid stimuleren 
- De relatie tussen ondernemers en de gemeente versterken 
- De aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt verbeteren 



 

- Werkzoekenden effectief (laten) re-integreren 
- Jeugdwerkloosheid terugbrengen 
- Stageplaatsen,  werkervaringsplaatsen en werkleerbanen creëren. 

 
In bijgaande notitie staat vermeld hoe deze korte- en middellange termijndoelstellingen en acties nader 
ingevuld worden. 
 
1.2 Sluit aan op Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid   
In september 2009 is het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Drenthe 2009-2011 vastgesteld. Voor 
de uitvoering hiervan is  € 1,5 miljoen beschikbaar gekomen. Aan de gemeente Tynaarlo wordt een 
actieve rol gevraagd bij de uitvoering van plannen om (jeugd-) werkloosheid te bestrijden. Op 28 oktober 
2009 hebben bestuurders van de gemeente Tynaarlo, Aa en Hunze en Assen een startbijeenkomst 
georganiseerd voor het regionaal werkgelegenheidsplatform. Aan de gemeenten wordt gevraagd actief 
deel te nemen aan activiteiten en projectgroepen die in dit kader zullen plaatsvinden en werkleerbanen te 
realiseren. Het werkgeversteam van Werkplein zal bedrijven behulpzaam zijn om vacatures goed te 
vervullen en werkleerbanen voor jongeren te realiseren. 
 
Informatiebijeenkomst voor raadsleden 
Op 30 november 2009 wordt de notitie toegelicht op een informatiebijeenkomst voor raadsleden. 
 
Samenvatting notitie Arbeidsmarktbeleid  
 
Landelijk heeft de krediet- en economische crisis geleid tot een stijging van de werkloosheid. De 
verwachting is dat in 2010 in Nederland 726.000 mensen werkloos zijn.  
Extra kwetsbaar zijn mensen met een lage opleiding, jongeren zonder startkwalificatie en jonge vrouwen 
tot 25 jaar en vijftigplussers. Een lichtpunt is dat Nederland het beter doet dan omliggende landen en dat 
er een aanzienlijke vervangingsvraag blijft. Het beleid is er op gericht door samenwerking meer kansen te 
creëren voor kwetsbare groepen en voor sectoren die zwaar worden getroffen door de crisis. Voor 
Drenthe is onlangs het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid Drenthe 2009-2011 vastgesteld. Voor de 
uitvoering hiervan is  € 1,5 miljoen beschikbaar gekomen. Bedrijven, organisaties en de gemeente zelf 
worden benaderd door het werkgeversteam om nadere invulling te geven aan de uitvoering van plannen. 
 
In Drenthe was in juni 2009 7.2% van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit 6.5%. 
Tynaarlo doet het relatief gezien goed: nog geen 5% van de beroepsbevolking is werkloos. In februari 
2009 zijn 536 mensen ingeschreven als niet werkend werkzoekend, 288 mannen en 248 vrouwen. 
Opvallend is dat het aantal ingeschreven werkzoekenden dan 6% lager is dan het jaar daarvoor. Toch  is 
in Tynaarlo ook het aantal mensen dat korter dan een jaar staat ingeschreven toegenomen van 188 naar 
251. Bijna  30% van de werkzoekenden is langer dan 3 jaar werkloos. In oktober 2009 werken ongeveer 
100 mensen in de gemeente conform de Wsw. 
 
In de gemeente Tynaarlo zijn ongeveer 8.500 arbeidsplaatsen. Naar verhouding veel in sectoren die 
minder worden getroffen door de crisis. Bijna 25 % van de werkgelegenheid bevindt zich in de zorgsector. 
Verder zijn ook de handel en zakelijke diensten sterk vertegenwoordigd( samen 33%) 
De gemeente hecht aan een goede verstandhouding met het bedrijfsleven.  
De beroepsbevolking in de gemeente Tynaarlo is aanzienlijk hoger opgeleid dan de rest van  
Noord- Nederland én dan het landelijk gemiddelde. 89 % Van de beroepsbevolking in de gemeente 
Tynaarlo heeft een middelbare of hoge opleiding tegenover 75% landelijk. 
Een kwart van de beroepsbevolking in Nederland is laag opgeleid, terwijl dat in de gemeente Tynaarlo 
(slechts) 11% is.  Aangezien het vooral voor mensen met weinig opleiding moeilijker is om een baan te 
vinden of te behouden, staat de gemeente er in vergelijking met andere gemeenten relatief goed voor.  
De positie van vrouwen op de arbeidsmarkt in Tynaarlo is vrij goed. Dit hangt mede samen met het feit 
dat bijna een kwart van de arbeidsplaatsen in de gemeente zich bevindt in de zorgsector. 
 



 

Doelstellingen en acties 
Een belangrijk doel is arbeidsplaatsen te behouden en werkgelegenheid te stimuleren. De gemeente zet 
in op bedrijfsbezoeken, een gezamenlijke werkgeversbenadering en op duidelijke afspraken met de ISD, 
Alescon, scholingsinstellingen en welzijns- en zorginstellingen. De gemeente stimuleert startende 
ondernemers en heeft beleid ontwikkeld om het werken aan huis te stimuleren. Via de 
Ondernemersfederatie gemeente Tynaarlo informeert en faciliteert de gemeente ondernemers. 
 
De gemeente wil kwetsbare groepen meer kansen bieden. De gemeente levert een actieve bijdrage aan 
het Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. Ook het bevorderen van arbeidsparticipatie van laag 
opgeleiden zonder startkwalificatie is een speerpunt. De gemeente richt zich met name op het optimaal 
benutten van de mogelijkheden in de sectoren zorg, recreatie en toerisme.   
 
Via het werkgeversteam en Zorgplein Noord wordt samengewerkt om afspraken te maken met 
zorgaanbieders over de invulling van vacatures. De gemeente wil innovatieve ontwikkelingen op het 
gebied van zorg en recreatie en toerisme waar mogelijk ondersteunen. Zo wil de gemeente het  
recreatief- toeristisch bedrijfsleven daar waar mogelijk is faciliteren.   
Tynaarlo is een forensengemeente. 

Vervolgprocedure 

Na vaststelling van de notitie zal zowel ambtelijk als bestuurlijk verder worden gewerkt aan het realiseren 
van de korte- en middellange termijndoelstellingen en uitvoering, zoals verwoord in hoofdstuk 3 en 4 van 
de beleidsnotitie. Tevens worden afspraken gemaakt met de gemeente de gemeente Assen en gemeente 
Aa en Hunze over verdere ontwikkeling en uitvoering van het regionaal arbeidsmarktbeleid. De gemeente 
Tynaarlo is vertegenwoordigd in de projectgroep Regionaal Actieplan Jeugdwerkloosheid. De gemeente 
zal zich in dit kader inzetten voor het realiseren van leerwerkbanen voor jongeren. 
De gemeente zal met de Ondernemersfederatie Gemeente Tynaarlo en het werkgeversteam nadere 
invulling geven aan een goede afstemming van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. 
Wij zullen uw raad op gezette tijden op de hoogte houden van de voortgang.  

Financiële consequenties 

Voor de uitvoering van het arbeidsmarktbeleid zijn de ambtelijke kosten reeds gedekt. Met de uitvoerende 
partners ISD en Alescon zijn de afspraken over de financiën ook vastgelegd. Ook zijn reeds afspraken 
gemaakt over de re-integratiemiddelen en de middelen volwasseneneducatie. 

Adviezen 

De beleidsnota is intern besproken, met de Cliëntenraad van de gemeente Tynaarlo en met Alescon in 
oktober. De opmerkingen hiervan zijn verwerkt in bijgaande beleidsnota. Tevens wordt de beleidsnotitie 
besproken in het Beleidscoördinatieoverleg ISD-AAT gemeenten op 24 november 2009.  

Gevraagd besluit 

De notitie Arbeidsmarktbeleid gemeente Tynaarlo vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,      burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,   secretaris a.i. 


