'Onderzoek terughalen Maakindustrie
80/16 Begroting 2017
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2016,
Overwegende dat:
» De aanhoudende internationalisering op economische gebied overwegend meer
kansen biedt voor Nederlanders l Brabanders met een hooggeschoolde
opleidingsachtergrond (HBO, WO) dan mensen met een middel- of lage
opleidingsachtergrond;
» Mensen werkzaam aan de 'onderkant van de arbeidsmarkt' door internationalisering
juist extra concurrentie hebben uit het buitenland (Oos Europa /Azie);
» Er bedrijven zijn (geweest) die hun (productie)werk en bijbehorende banen naar het
buitenland (hebben) verplaats(t)en;
« We juist in Noord-Brabant, voldoende kansen en dus ook arbeidsplekken hebben
voor mensen met een middelbare of lager geschoolde opleidingsachtergrond;
« Voorbeelden van reshoring (Nederlandse bedrijven die hun werk hebben verplaatst
naar het buitenland maar toch weer interesse hebben om terug te keren) steeds
vaker voorkomen o.a. omwille van de productiekwaliteit, MVO-aspecten en de
tendens dat de toonverschillen afnemen;
Constaterende dat:
« Dit college van GS in beantwoording op schriftelijke vragen van de Partij van de
Arbeid op 19-10-2015 heeft geantwoord dat 'Reshoring' en ik citeer 'kansen kan
bieden voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt';
» Het CDA blij is dat GS hier al actief mee aan de slag is o.a. middels het Forum Smart
Industries, de Nationale Investeringsregeling en via de BOM;
« Andere Provincies en gemeenten hier ook aan werken middels soortgelijke
initiatieven maar sommige ook daadwerkelijk 'boter bij de vis' leveren door concreet
geld beschikbaar te hebben (bijvoorbeeld in een reshoring fonds) als katalysator voor
het terughalen van banen uit het buitenland;
Verzoeken Gedeputeerde Staten:
» Te onderzoeken of en hoe de instelling van een reshoringfonds in Brabant zou
kunnen bijdragen aan het terughalen van bedrijven in de maakindustrie naar Brabant,
die arbeidsplekken kunnen opleveren voor Nederlanders I Brabanders met een
middel- of lager geschoolde opleidingsachtergrond.
En gaan over tot de orde van de dag.
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