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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. wijst op de belangrijke rol die de stichting speelt bij het verbeteren van de ontwikkeling 
van menselijk kapitaal in de partnerlanden; is in dit verband ingenomen met de bereikte 
doelstellingen van het werkprogramma, blijkend uit de verbeterde resultaten van de 
Stichting in 2012 zoals aangegeven in het jaarlijks activiteitenverslag; wijst op de nadruk 
die bij de werkzaamheden van de Stichting ligt op de belangrijke onderwerpen 
jeugdwerkgelegenheid en hernieuwde gerichtheid op beroepsonderwijs en -opleiding, de 
vaardigheden die gevraagd worden door kmo's en migratie; 

2. spreekt zijn tevredenheid uit met het feit dat de Rekenkamer heeft verklaard dat de 
onderliggende verrichtingen bij de jaarrekeningen van de Stichting voor het begrotingsjaar 
2012 wettig en regelmatig zijn;

3. verwelkomt het feit dat het totale niveau van vastgelegde kredieten in 2012 op een hoog 
niveau bleef (99,9%), wat wijst op een goede budgettaire planning; verwelkomt het feit 
dat het niveau van afgeronde resultaten in overeenstemming is met de begroting van de 
Stichting; 

4. verwelkomt de maatregelen die de Stichting heeft genomen naar aanleiding van de geuite 
bezorgdheid over het ontbreken van een beleid inzake kasbeheer en de transparantie van 
de aanwervingsprocedures; 

5. verneemt met spijt uit de jaarrekening van de Stichting dat de problematische situatie met 
betrekking tot de dienstruimten van de Stichting ook in 2012 niet is opgelost, ondanks de 
genomen preventieve en beperkende maatregelen; verwelkomt het feit dat in 2013 
overeenstemming is bereikt met de regionale autoriteiten, waardoor de voortzetting van de 
activiteiten van de Stichting in de periode 2013-2015 is gewaarborgd. 


