Eerste termijn GroenLinks Statenbrief Aanpak Corona dd crisis 14 april 2020
Dank voor alle info. GroenLinks ziet van een aantal zaken goed werk gemaakt. Bijvoorbeeld de
versterking van netwerken.
Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) is er één van. Verbinder in het bedrijven
netwerk, klinkt goed. Eerste aanvragen daar zijn binnen, in hoeverre valt er iets te zeggen over het
type aanvragen. Betreft het tussen wal en 't schip vallende ondernemingen? Of toch meer in
aanmerking komend voor de rijksmaatregelen? Of anderszins? Ontstaan hierin categorieën?
Goed te horen dat Provincie Utrecht de regeling gericht op innovatieve MKB kan uitoefenen. Graag
iets meer inkleuring op de stand van zaken voor wat betreft de oprichting van de ROM.
Eigen projecten in de infrastructurele sfeer worden doorgezet. Is daar een versnelling mogelijk? Zo
nee waarom niet?
Gemeenten; er waren al zorgen over de financiële positie van gemeenten. GroenLinks waardeert de
eerdere brief met signaal naar Rijk en VNG. Snel komt er een vervolgoverleg, klinkt niet als
gezwinde spoed. GroenLinks heeft grote zorgen over continuïteit/voortbestaan van bibliotheken en
culturele voorzieningen zoals muziekscholen. Zij waren al het sluitstuk op de gemeentebegroting en
dat zal niet afnemen. GroenLinks ziet juist ook in deze crisis die voorzieningen als enorm
belangrijke bieders van (digitale) ontmoeting, troost, afleiding en inspiratie. Naast uiteraard de
economische waarde die genoemde organisaties bieden voor het vestigingsklimaat en toerisme. Hoe
gaat u zorgen dat dit urgente gemeentelijke financiële probleem nu serieus wordt onderkend en
aangepakt?
In het verlengde daarvan: Het kabinet stelt 300 miljoen voor de culturele sector ter beschikking,
ongeveer een derde van wat de sector tot 1 juni te kort komt. U zegt coulance te betrachten en heeft
vooralsnog geen concrete aanvullende verzoeken van culturele instellingen. Gaat u samen met
gemeenten actief het gesprek aan met organisaties, gezelschappen, musea om te bezien wat de
mogelijkheden zijn om de sector te helpen en straks binnen de grenzen van de corona-regelgeving
weer op gang te krijgen?
De nadruk op de economische aspecten is voor GroenLinks geen verrassing. Wel verbaast ons de
zin “deze crisis laat zien hoe belangrijk ook andere aspecten zijn, zoals gezondheid”. Dit doet
werkelijk geen recht aan de omvang van deze crisis, de zieken, nabestaanden en werkers in de
gezondheidszorg. Words matter. Vast niet zo ongelukkig bedoeld als het er staat, maar het geeft aan
hoe (beperkt) de insteek is. Blijkt ook uit de zin “Gewerkt wordt aan “een afdoende indicator” voor
brede welvaart. Words matter. GroenLinks deed al de suggestie te kijken naar IJslandse
voorbeelden. Meerdere indicatoren kunnen gebruikt worden om brede welvaart te benoemen en
bevorderen: gezondheid, mentale gezondheid, luchtkwaliteit, levensverwachting, sociaal kapitaal,
veiligheid, werk-leef balans, recycling om er enkele te noemen. Ziet u de noodzaak, juist ook
vanwége deze crisis?
Utrecht is het met haar Utrecht Science Park het hart van de innovatie op het gebied van Life
Sciences en behoort tot de top van competitieve regio's in Europa. In hoeverre worden deze
innovatieve bedrijven betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de vele problemen die de
corona crisis met zich meebrengt? Kan de provincie daarin een stimulerende rol spelen?
Dan eindig ik waar ik de vorige bespreking begon, met onze zorg over de meest getroffen groepen
in deze crisis. Vluchtelingenkinderen in kampen in Griekenland. Wij zien Duitsland en Luxemburg
kinderen opnemen. Utrechtse gemeenten maken zich hard maken om kinderen hierheen te halen,
wij krijgen vragen wat de provincie daar aan doet. GroenLinks vraagt u opnieuw pro actief dit bij
het kabinet te bepleiten. Uiteraard samen met de betreffende gemeenten. Dat steuntje extra, kunnen
deze gemeenten en wij daar op rekenen?

