MEMORANDUM

DATUM

7-4-2020

AAN

Provinciale Staten

VAN

Gedeputeerde Robert Strijk

ONDERWERP

Technische vragen commissie BEM 8 april 2020

Vooruitlopend op de commissie BEM van 8 april heb ik één technische vraag gekregen en twee vragen die ik
vanwege de technische aard van de vraag graag vooraf schriftelijk zou willen beantwoorden. Ook wil ik u graag
wijzen op een Kamerbrief van het Rijk die vandaag is verzonden.
Technische vraag D66: Wat is de taskforce corona precies? Wie zijn daarin opgenomen? Wat is de
taakopdracht?
De Taskforce wordt ingesteld om alle vragen die vanuit de ‘buitenwereld’ op ons afkomen op een coherente en
snelle wijze op te pakken. Hoewel het merendeel van die vragen specifieke onderdelen van het provinciale beleid
betreffen (bijvoorbeeld economie, mobiliteit, natuur cultuur en erfgoed, recreatie en toerisme) raken ze vrijwel
allemaal financiële, juridische, inhuur- en inkooptechnische aspecten. Ook raken ze de vraag hoe we ons als
opdrachtgever willen opstellen en welke rol we voor ons als provincie zien in het bestrijden van de effecten van
de corona-crisis op de samenleving. Dit vraagt om een samenhangende provinciale koers.
We willen een compacte en slagvaardige Taskforce die er in ieder geval voor zorgt dat:
We een totaaloverzicht hebben van alle vragen die bij de provincie binnenkomen;
We frequent en snel relevante informatie kunnen delen binnen de provinciale organisatie, met
Provinciale Staten en met de buitenwereld;
We vraagstukken adequaat en snel kunnen toedelen naar de juiste specialistische teams (via leden van
de Taskforce);
We inzicht krijgen in de effecten van (de aanpak van) het corona-virus op de opgaven waar de provincie
Utrecht (mede) voor aan de lat staat;
We slim schakelen op de afstemming met Rijk, IPO en andere provincies (nu met name
koersafstemming en beantwoording inventarisatievragen);
Alle opgaven/projecten/diensten/team beschikken over de juiste informatie om hun werk te doen;
Specifieke team/opgave of project- overstijgende vraagstukken collectief worden opgepakt;
Provinciale Staten op een eenduidige en gebundelde wijze kunnen informeren over de provinciale
aanpak.
De Taskforce Corona zorgt voor aanpak van de overkoepelende provinciale vraagstukken die gemoeid zijn met
het corona-virus en generieke informatievoorziening. Specifieke inhoudelijke uitwerkingen en contacten met de
buitenwereld worden op grond van die generieke aanpak binnen de domeinen, teams en opgaven zelf uitgewerkt.
De leden van de Taskforce zijn schakel tussen dit generiek en specifieke niveau.
Gedeputeerde Robert Strijk is coördinerend portefeuillehouder.
De Taskforce staat ambtelijk onder leiding van een lid van het CMT en kent leden vanuit Mobiliteit, Economie,
Cultuur en Erfgoed, Toerisme en Recreatie, Communicatie en Inkoop/Juridisch/.
Vraag PVV: Is er al uitstel verleend aan gemeenten om hun jaarrekening op uiterlijk 1 juli a.s. aan te leveren?
Er is op dit moment nog geen uitstel verleend aan gemeenten voor het indienen van de jaarrekening 2019.
Voor wat betreft een mogelijk uitstel op de wettelijke termijn van 15 juli voor het indienen van de jaarrekening is
nog geen duidelijkheid verschaft vanuit het ministerie van BZK. De gemeenten zijn door ons hierover
geïnformeerd op 26 maart jl en de actualiteit op dit punt is hierin toegelicht. Minister Knops van BZK heeft de
gemeenten op 25 maart jl geïnformeerd over de verantwoording van jaarstukken 2019. Hij streeft er naar om zo

spoedig mogelijk duidelijkheid aan de gemeenten te verschaffen over de aan te leveren stukken. Wij hebben in
lijn hiermee en aanvullend hierop de gemeenten geïnformeerd dat wij nadere berichten van de minister
afwachten. Daarbij is ook aangegeven wanneer de wettelijk inlevertermijn van 15 juli niet wordt gehaald door de
gemeenten, uitstel aangevraagd kan worden voor 30 juni a.s.
Daarnaast is door een aantal van u gevraagd naar hoe wij de economische impact van het Corona-virus
monitoren. Daarvoor verwijs ik u graag naar onze website https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alleonderwerpen/corona/ waar u ook de eerste monitor van de economische impact van het Corona-virus van 4 april.
Als laatste wijs ik u graag op deze brief van hedenavond van het ministerie van Economische Zaken over
aanvullende maatregelen die zij zullen treffen: https://ipo.nl/files/6615/8628/5946/startup_brief_FIN_070420.docx
U vindt hier het bericht van Economische Zaken over deze brief:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-economische-zaken-en-klimaat/nieuws/2020/04/07/kabinetbreidt-ondersteuning-voor-ondernemers-vanwege-coronavirus-uit
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