MEMORANDUM

DATUM

05/06/20

AAN

Provinciale Staten

VAN

Robert Strijk

ONDERWERP

Aanvullende memo n.a.v. de BEM vergadering over Corona

In de commissie BEM over de Corona en de memo met antwoorden zijn veel vragen door Gedeputeerde Staten
beantwoord. Statenlid Dinklo stuurde op basis van de memo met antwoorden de volgende mail:
Dank voor de memo met de antwoorden op de vragen van BEM. GS schrijft dat de antwoorden daarmee
voldoenden zijn afgedaan wat wat mij betreft niet correct is omdat ik in het memo geen enkele verwijzing zie naar
de onbeantwoorde vragen van de fractie voor Forum voor Democratie. Graag zie ik de antwoorden op onze
vragen alsnog tegemoet.
Ter informatie het gaat om de volgende vragen:
 De vragen met betrekking tot de start - up regeling van de ROM. De vraag aan het einde van de
vergadering was hoe de ROM omgaat met de aanvragen als er meer vragen naar financiële
ondersteuning zijn dan er geld voorhanden is. Zie het laatste gedeelte van de vergadering;
 De vragen met betrekking tot de programma’s/ activiteiten/ pilots/ projecten waarvan nu al duidelijk is dat
ze uitgesteld gaan worden door de corona - crisis. In de vragen vooraf aan de vergadering gaf mijn
fractie als voorbeeld de pilot met gratis openbaar vervoer voor ouderen met een kleine beurs. Dat ging
opeens niet door bleek na beantwoording door gedeputeerde Schaddelee maar er zijn vast nog veel
meer programma’s die nu on-hold worden gezet. Vragen is waneer GS dat proces doorgaat lopen en
wanneer worden wij daar als Staten over geïnformeerd.
De antwoorden zien we graag per omgaande tegemoet.
Dit was voor mij reden om mijn ambtelijke ondersteuning nogmaals te vragen kritisch door de video van de
vergadering heen te gaan om te kijken of ik alle vragen beantwoord had, met daarbij speciaal aandacht voor de
vragen in de tweede termijn van PS.
Ad. 1 omgaan met te veel inschrijvingen voor de Corona-OverbruggingsLening
Tijdens de vergadering is uitgebreid ingegaan op de Corona-OverbruggingsLening. Hoe we omgaan met een
grotere financieringsvraag dan de beschikbare middelen is daarbij inderdaad niet afdoende beantwoord. Het Rijk
heeft hierover aangegeven:
“Het kabinet spreekt nadrukkelijk over een eerste tranche van €100 miljoen. Wij willen graag als eerste bedrijven
helpen waarvoor de COL urgent is.” Vanuit het Rijk is dus aangegeven dat als er onvoldoende middelen
beschikbaar zijn de leningen voor levensvatbare bedrijven op basis van urgentie moeten worden verdeeld en dat
er wordt voorgesorteerd op aanvullende middelen vanuit het Rijk.
Op 28 april werd trouwens ook duidelijk dat aanvullend op de Corona-OverbruggingsLening door Invest-NL €100
miljoen uit wordt getrokken voor een Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups
(TOPSS). Dit programma is de afgelopen weken opgezet in nauwe samenwerking met Techleap.nl en de
Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). De voorwaarden maken deze extra financiën mogelijk niet
breed toegankelijk in de provincie Utrecht.
Ad. 2 programma’s/ activiteiten/ pilots/ projecten waarvan nu al duidelijk is dat ze uitgesteld gaan worden
Bij het nakijken van de YouTube video van de vergadering constateer ik dat ik rond 25:50 en rond 1:31:45 op
deze vraag ben ingegaan en deze zo goed mogelijk heb beantwoord. Ik begrijp dat dit geen bevredigende
antwoorden waren, en heb daarom mijn collega’s en de provinciedirecteur nogmaals aandacht gevraagd om PS
zo goed mogelijk pro-actief te informeren indien blijkt dat programma’s/ activiteiten/ pilots/ projecten uitgesteld
worden.
Verdere onbeantwoorde vragen tweede termijn

Er waren twee andere vragen in de tweede termijn waarvan de thematiek wel besproken is, maar waarvan de
directe vraag misschien niet afdoende beantwoord is.
Vraag SP vanaf 1:29:25 over contact met vakbonden over veilige werkplekken
Met de vakbonden is hier, zover bekend, geen contact over geweest. Wel zijn twee leden van de
ondernemingsraad (OR) aangesloten bij het COVID kernteam, dat de interne maatregelen voor de Corona
bestrijding op zich neemt, en een ander lid van de OR is aangesloten bij de werkgroep Terugkeer.
Vraag D66 vanaf 1:18:45 over Ureca aanvullen met kennis van de Alliantie Cirkelregio
Ureca is een particulier initiatief, maar ik zal uw suggestie overbrengen aan de betrokken partijen.
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