Beste Jacky,
Graag breng ik het volgende in voor de coalitie. Het zou goed zijn voor Vlaardingen en de regio als er
op twee items intensief wordt samengewerkt:

-

-

-

Onderwijs-arbeidsmarkt; Vlaardingen is onder deel van de sub-regio
Maassluis/Vlaardingen/Schiedam dat weer onderdeel is van de arbeidsmarktregio Rijnmond.
De bedrijvigheid loopt in elkaar over en is sterk in techniek, zorg en zakelijke dienstverlening.
Met de 3 gemeenten, MKB, VNO, de Riverboard, de ondernemersverengingen, de Mbo en
Hbo-scholen kunnen we werken aan steviger beleid voor personeel, vestigingsklimaat,
duurzaamheid, energietransitie enz.
In Vlaardingen en de sub-regio participeren nog niet. Sla de handen ineen om samen met
partijen als de SEN, Stroomopwaarts, De Riverboard, MKB en VNO mee mensen aan het
werk te helpen, te scholen en te laten participeren. Sluit hiervoor een groot Leerwerk Akkoord
(LWA) en leg een claim op de regionale arbeidsmarktmiddelen om dit te realiseren.
Het Nationaal Programma Westwijk gaat van start. Investeer in infrastructuur, woningen,
bedrijvigheid en scholen. Realiseer een Mbo-leerwerkplaats in de Westwijk waar alle mensen
die (weer) perspectief zoeken terecht kunnen voor advies, scholing en begeleiding.

Ik ben uiteraard van harte bereid het één en ander toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Voorzitter college van bestuur

T 0102901459
Albeda
Rosestraat 1101 | 3071 AL Rotterdam
Postbus 9451 | 3007 AL Rotterdam

Dit bericht (met bijlagen) is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan Albeda geen aansprakelijkheid aanvaarden,
evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht
(met bijlagen) kan vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt
Albeda u dit bericht te verwijderen, eventuele bijlagen niet te openen en wijst Albeda u op de
onrechtmatigheid van het gebruiken, kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (met
bijlagen).

