
Duurzaam herstel in Haarlemmermeer:
Heroriëntatie op de arbeidsmarkt

Motie (RvO Art. 27)

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 1 juli, 

Gelezen:
- Het rapport van de Sociaal Economische Raad ‘Zekerheid voor mensen, een wendbare economie en 

herstel van de samenleving’ (juni 2021);
Hieruit de quote:
De coronacrisis heeft het belang van bepaalde (cruciale) beroepen en vitale sectoren onderstreept. De crisis heeft ook 
blootgelegd dat sommige van deze sectoren over geringe buffers en veerkracht beschikken. Bovendien werd extra 
voelbaar dat maatschappelijke sectoren als de zorg, het onderwijs en de veiligheid kampen met (structurele) tekorten 
aan financiering en personeel.

- Gelezen het rapport van Ecorys ‘Klimaatbeleid en de arbeidsmarkt’ (februari 2021);
Hieruit de quote:
Ten opzichte van het scenario waarin 34% CO2-reductie wordt gerealiseerd in 2030, zorgen de additionele 
maatregelen in variant A en variant B (inclusief de maatregelen in de Klimaatnota) voor een arbeidsvraag van 
tienduizenden arbeidsjaren. Onze verkennende berekening komt uit op respectievelijk 23 duizend en 28 duizend fte’s.

Overwegende dat:
- onze gemeente qua werkgelegenheid sterkt steunt op de branches luchtvaart, toerisme en horeca; 
- de coronapandemie duidelijk heeft gemaakt dat onze arbeidsmarkt onvoldoende divers is 

opgebouwd en onvoldoende weerbaar blijkt;
- uit (o.a.) bovengenoemde onderzoeken blijkt dat er grote vraag is naar arbeidskrachten in de zorg, 

het onderwijs, de bouw en de energietransitie;
- er vanuit het Rijk 8,5 miljard euro beschikbaar is gesteld in het kader van het Nationaal Programma 

Onderwijs; 
- dat het tekort aan arbeidskrachten in bovengenoemde sectoren een bedreiging vormt voor de 

uitvoering van onze ambities op het gebied van bouwen, wonen, zorg, onderwijs en de 
energietransitie.

Spreekt uit dat:
- de gemeente zich actief moet inspannen om onze arbeidsmarkt duurzaam te herstellen, waarbij 

wordt ingezet op het vervullen van vacatures die bijdragen aan de maatschappelijke doelstellingen 
op het gebied van bouwen, wonen, zorg, onderwijs en de energietransitie;

- dat de extra Rijksmiddelen voor het onderwijs wellicht een kans bieden om onze jeugd een 
opleiding met een goede baanzekerheid te bieden in de zorg, techniek of onderwijs;

- de gemeente dit alleen kan doen in samenspraak en samenwerking met omliggende gemeenten, 
bijvoorbeeld in de MRA, en met stakeholders als werkgevers, onderwijsinstellingen en het Rijk.



Verzoekt het college:
- in Q4 2022 naar de raad te komen met een kadernota over het duurzaam herstel van onze 

arbeidsmarkt zoals bedoeld in deze motie;
- deze kadernota eventueel te combineren met de kadernota m.b.t. Regionaal Werkcentrum 

Amsterdam, die ook voor Q4 2022 in de SAR is opgenomen.
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