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 De Coronacrisis is een financiële ramp voor de bedrijven, ondernemers, ZZP´ers,

verenigingen, stichtingen en natuurlijk voor de inwoners van Zuid-Holland. De centrale

overheid komt met een uitgebreid pakket aan maatregelen om de ergste economische

nood te ledigen en het is goed dat de centrale overheid hier de regie in neemt. 

 Forum voor Democratie meent dat ook onze bestuurslaag al wat in haar

mogelijkheden ligt moet doen om de economie juist nu te ondersteunen. Wij roepen

Gedeputeerde Staten op om zo spoedig mogelijk een overzicht te maken waarin

objectief alle mogelijkheden staan beschreven die de provincie los van politieke

voorkeuren heeft, voor economische schadebeperking. Inclusief de mogelijkheid tot

het instellen van een provinciaal noodfonds. Laten wij alsjeblieft niet de fout herhalen

van de vorige economische crisis, waarin de overheid juist minder ging besteden,

minder ging bouwen, met onnodige negatieve gevolgen voor bedrijven en burgers. 

 

 Graag willen wij een antwoord op de volgende vragen aan GS: 

 

1. Kan GS een quick scan maken en delen met PS van alle mogelijke maatregelen die

effect hebben op de lasten van burgers en bedrijven, die GS kan nemen om de

effecten van de corona crisis te bestrijden? zoals onder meer het sneller betalen van

facturen, vorderingen later innen, subsidiemogelijkheden verruimen,

motorrijtuigenbelastingen verlagen of later innen? 

 

Antwoord: zie onder.

 

2. Kan GS aangeven wat de mogelijkheden zijn voor het instellen van een provinciaal

noodfonds om de economische effecten van de corona crisis te bestrijden? Het gaat

hierbij om de technische mogelijkheid, niet om een politieke (on)wenselijkheid.

 

Antwoord: zie onder.

 

3. Kan GS een lijst maken van alle vermijdbare uitgaven in de begroting 2020 welke als

voeding voor een provinciaal noodfonds gebruikt kunnen worden? Het gaat hierbij om

de technische mogelijkheid, niet om een politieke (on)wenselijkheid.
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 Antwoord: zie onder.  

 

4. Kan GS aangeven hoeveel extra financiële ruimte de provincie in theorie heeft

waarmee een provinciaal noodfonds gevoed kan worden?  

 

Antwoord: zie onder.

 

5. Kan GS een globaal inzicht geven welke groepen in haar visie aanspraak zouden

kunnen maken op een bedrag uit het noodfonds en onder welke voorwaarden?

 

Antwoord: zie onder.

 

6. Zou GS globaal inzicht kunnen geven hoe een provinciaal noodfonds aanvullend kan

werken op de maatregelen die de centrale overheid neemt?  

 

Antwoord: zie onder.

 

7. Kan GS inzicht geven welke mechanismen en publieke organisaties zij kan gebruiken

om de gelden in een provinciaal noodfonds te krijgen bij de organisaties en burgers in

de provincie die het nodig hebben?

 

Antwoord: zie onder,

 

Antwoord op vragen 1 t/m7

Op dit moment is GS druk bezig met het inschatten van de effecten van de

Coronacrisis en welke maatregelen wij als provincie kunnen nemen. Over de eerste

maatregelen heeft GS dinsdag 14 april een besluit genomen en daarover is of wordt

PS uiteraard geïnformeerd. De verwachting is dat effecten en eventuele passende

maatregelen zich wellicht ook later voordoen en ook daarover blijven wij u informeren.

Qua maatregelen kijkt GS daarbij vooral naar aanvullende maatregelen ten opzichte

van maatregelen van het Rijk, versnelde inzet van bestaande middelen, aanpassing

van procedures en diverse subsidie gerelateerde maatregelen. Gezien de financiële

positie van de provincie zullen middelen gevonden moeten worden binnen de

bestaande begroting en ligt het vormen van een fonds op dit moment niet direct voor

de hand.

 

Naast de informatie over de maatregelen ontvangt u uiteraard de wekelijkse GS

updates en monitoren wij de impact van het Coronavirus op bedrijven via de

Coronamonitor Zuid-Holland. Dit doen wij samen met InnovationQuarter,

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en de Economic Board Zuid-Holland. De monitor

bevat de laatste stand van zaken van effecten van het coronavirus op de economie en

de verschillende sectoren. Deze wordt elke twee weken geüpdatet. U kunt de monitor

vinden op  www.zuid-holland.nl/coronavirus onder het kopje Regionale Economie.

Ten aanzien van de effecten op onze eigen ambities wordt dit waar al mogelijk is in

kaart gebracht en zullen we u informeren als we daar een beeld van hebben. Bij de

herziene begroting (die nu voorligt) gaan we geen wijzigingen n.a.v. corona

verwerken. Als er effecten (o.a. ook op subsidies) bekend zijn zullen deze in de

http://www.zuid-holland.nl/coronavirus
http://www.zuid-holland.nl/coronavirus
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gepland staat.

Den Haag, 21 april 2020        

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


