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Agendapunt

Beleidsnota economie

Korte titel amendement

Regionale vitaliteit toevoegen aan punt vier van het afwegingskader
en aan de doelen van de beleidsnota

Toelichting op het amendement:
Een goede regionale vitaliteit is belangrijk voor de brede welvaart in Fryslân. Bedrijven
kunnen bijdragen aan de brede welvaart in Fryslân, met nadruk op het woord “brede”.
Zo kunnen zij activiteiten die ontstaan uit de Mienskip steunen, bijvoorbeeld initiatieven op
het gebied van sport, gezondheid, welzijn of cultuur. Ook kunnen zij bijdragen aan de
vitaliteit van de Mienskip door arbeidsplaatsen beschikbaar te stellen aan mensen met
afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld Wajongers en nieuwe Nederlanders. Verder
kunnen zij actief stagepleken beschikbaar stellen aan studenten die om welke reden dan
ook minder makkelijk aan een stageplek kunnen komen.
Op die manier zorgen we voor een regio die vitaal is en mensen mee kunnen doen.
Daarom stellen wij voor regionale vitaliteit toe te voegen aan punt vier van het
afwegingskader en aan de beleidsdoelen van de economie nota. Daarbij stellen wij voor
dat de acties, geformuleerd bij punt vier van het afwegingskader, bijdrage aan minimaal
drie van de negen doelen in plaats van twee van de acht doelen uit de beleidsnota.
De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor
Besluit
Schrappen uit tekst besluit:
Yn te stimmen mei de Beliedsnota Ekonomy: Undernimmend
Fryslân, mei-inoar nei in brede wolfeart.
Geschrapte tekst vervangen door:
1. In de stemmen met de beleidsnota economie:
ondernemend Fryslân, met elkaar naar een brede
welvaart waarbij regionale vitaliteit toegevoegd wordt
aan de doelen van de beleidsnota en aan punt vier van
het afwegingskader.
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2. In te stemmen dat de acties, geformuleerd bij punt vier
van het afwegingskader, bijdragen aan minimaal drie
van de negen doelen uit de beleidsnota en de
beleidsnota economie hierop aan te passen.
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