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Beantwoording schriftelijke vragen ex.art.47 RvO aan het
College van GS, gesteld door de heren W. Weyers en
T. Dinklo van de fractie FvD betreffende “Coronacrisis”
(d.d. 02-04-2020).

Geachte de heren W. Weyers en T. Dinklo,
Hieronder treft u de beantwoording aan van de door u gestelde vragen met betrekking tot “Coronacrisis”.
Toelichting op de vragen:
De Coronacrisis ontaardt in een financiële ramp voor bedrijven, ondernemers, zzp-ers, verenigingen en
stichtingen en natuurlijk de inwoners van de provincie Utrecht. De centrale overheid heeft een zeer uitgebreid
pakket aan maatregelen aangekondigd om de ergste economische nood te ledigen en het is goed dat de centrale
overheid de regie hierin neemt.
De FVD fractie in de provincie Utrecht, vindt dat ook onze bestuurslaag al wat in haar mogelijkheden ligt, moet
doen om de economische gevolgen van deze crisis voor inwoners en bedrijven te bestrijden voor onze provincie,
nu, en als het virus is uitgewoed. Daarom roepen wij GS op om zo snel als mogelijk met een overzicht te komen
waarin objectief alle mogelijkheden staan beschreven die de provincie, ongeacht politieke voorkeuren, heeft voor
economische schadebeperking. Dit inclusief de mogelijkheid van het instellen van een provinciaal noodfonds.
In dit overzicht willen wij graag de volgende vragen beantwoord hebben die wij bij deze als artikel 47 vragen
stellen aan GS:

1.

Kan GS een quick scan maken (en delen met PS) van alle denkbare maatregelen die GS kan
nemen om de effecten van de corona crisis te bestrijden onder meer het sneller betalen van
facturen, vorderingen later innen, subsidiemogelijkheden verruimen, motorrijtuigenbelasting
verlagen of later innen?

Antwoord:
Op 31 maart 2020 hebben wij u per Statenbrief geïnformeerd over het instellen van een Taskforce
Corona (briefnr. 820AOB12). De Taskforce is ingericht om te verkennen waar de provincie Utrecht, in
aanvulling op het Rijk en de Utrechtse gemeenten een bijdrage kan leveren aan het beperken van de
negatieve gevolgen van de noodzakelijke aanpak van het corona-virus door het Kabinet.
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Zoals geschetst in deze eerste Statenbrief hebben we een aantal maatregelen reeds getroffen zoals
het sneller betalen van facturen, het naar voren halen van de bevoorschotting van het 4e
kwartaal 2020 aan onze vervoerbedrijven en het waar mogelijk continueren van de voorbereiding,
aanbesteding en realisatie van projecten.
Op 7 april hebben wij ook regels vastgesteld hoe wij willen omgaan met het toch (deels) betalen van
subsidies van activiteiten die niet of gedeeltelijk of vertraagd kunnen doorgaan door de maatregelen
tegen het COVID-19 virus.
Over de verder benodigde maatregelen zijn we in het gesprek met het Rijk en gemeenten. Ook kijken
we aandachtig naar de wijze waarop het steunpakket van het rijk zich uitkristalliseert. Wij sluiten dus
niet uit dat we in de komende weken meer maatregelen zullen nemen of aan u voorstellen.
Zoals aangekondigd zullen we Provinciale Staten regelmatig via een Statenbrief op de hoogte brengen
van ontwikkelingen in onze aanpak. Voor volgende week is een informerende statenbrief gepland.
2.

Kan GS een quick scan maken (en delen met PS) van alle mogelijke beleidsvoornemens die effect
hebben op de lasten van burgers en bedrijven die GS kan nemen om de effecten van de corona
crisis te bestrijden?

Antwoord:
Het provinciaal beleid richt zich op vele manieren op het versterken van de Utrechtse samenleving.
Ook hebben veel van onze reguliere activiteiten een directe positieve invloed op het economisch
welvaren/werkgelegenheid.
Daarom proberen we onze activiteiten (beleid, diensten en projecten) zo veel mogelijk te continueren.
Daarnaast zijn we in gesprek met rijk en gemeenten, maar bijvoorbeeld ook met bedrijfsleven en
cultuur en recreatie-instellingen om in beeld te krijgen welke aanvullende hulp gewenst is. Wat nodig is
zal zich in de komende weken uitkristalliseren en waar nodig/mogelijk worden vertaald in korte termijn
acties, maar ook beleid voor de lange termijn. Een quick scan zoals gevraagd is daarmee op dit
moment lastig te maken. Toch vonden we het goed deze en overige vragen zo snel mogelijk te
beantwoorden. Ook met het oog op de commissie van 8 april. Voor de beantwoording van vraag 2 is
dit dus een voorlopig eerste beeld dat wij kunnen delen. We zullen PS vanaf nu regelmatig informeren
over de vragen die we ontvangen en de mogelijkheden die we zien om de effecten van de coronacrisis te bestrijden.
3.

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:
Technisch zou u kunnen besluiten een noodfonds te creëren. Bijvoorbeeld door een bepaald bedrag uit
de algemene reserve te halen en hiervoor te oormerken. Wij hebben die bevoegdheid niet; wij kunnen
hooguit een voorstel doen. Waarschijnlijk zou u alsdan bij het noodfonds ook willen aangeven aan wat
voor type activiteiten de gelden besteed mogen worden. Een noodfonds zonder verdere duiding voor
welke type nood het beschikbaar zou zijn, zou veel beleidsvrijheid geven bij de uitvoering, maar ook
het risico in zich dragen dat achteraf een discussie ontstaat over de juistheid van de aanwending.
Technisch kan het, maar nog los van de politieke wens, lijkt het op voorhand wel logisch dat u dan
de richting aangeeft op de aanwending.
Het instellen van een noodfonds is wat ons betreft op dit moment nog niet aan de orde. Daarnaast is
een eventueel Utrechts noodfonds in vergelijking met de omvang van het steunpakket van het
Kabinet gering. Het steunpakket van het Kabinet is zeer omvangrijk. De komende weken zal duidelijk
worden waar dit steunpakket wel en niet voldoende effect sorteert. Hierover vinden op dat moment ook
gesprekken met het Rijk plaats. Ook volgen we nadrukkelijk wat de inspanningen van gemeenten en
bijvoorbeeld de Economic Board Utrecht (EBU) opleveren. Uit deze gesprekken en analyses zal blijken
waar nog extra inzet nodig is en of wij als provincie daarin een rol willen/kunnen vervullen.
Tevens is goed om te realiseren dat extra uitgaven ten gevolge van de corona-crises aannemelijk zijn.
Daarbij kan onder andere worden gedacht aan oplopende kosten bij lopende projecten ten gevolge van
vertraging, gederfde reizigersopbrengsten in de concessies waarvoor wij opbrengstverantwoordelijk
zijn of minder efficiënte uitvoering van onderzoeken. Deze mogelijke effecten willen wij eerst goed in
beeld brengen, in combinatie met de eventueel geïnventariseerde aanvullende behoeften aan
ondersteuning die tijdens onze gesprekken met gemeenten en relaties in beeld komen.
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4.

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.

Antwoord:
Zoals aangegeven willen we eerst inzichtelijk maken waar onze eigen project en uitvoeringskosten
oplopen en welke noodzaak tot aanvullende maatregelen boven op het steunpakket van het Kabinet
wenselijk zijn. Op dat moment kunnen wij u integraal adviseren en zullen wij ook dekkingsmogelijkheden
in beeld brengen.
Technisch gezien heeft u de mogelijkheid op korte termijn middelen uit de algemene reserve te
oormerken voor het noodfonds en bijvoorbeeld gelijktijdig ons de opdracht te geven voorstellen te doen
welke activiteiten u alsnog stopt om de algemene reserve met hetzelfde bedrag weer aan te vullen. Of
wij invulling kunnen geven aan die opdracht is op voorhand door de vele onzekerheden niet te
beantwoorden, nog los van de politieke wens van ons om op dit moment juist uit te stralen dat wij onze
activiteiten zoveel als mogelijk doorzetten. Stopzetten van activiteiten kan ook juist onrust geven bij
leveranciers en organisaties over hun omzet of subsidies.
En daarmee wordt mogelijk het tegendeel bereikt van wat u met het noodfonds beoogt.
5.

Kan GS aangeven hoeveel extra financiële ruimte de provincie in theorie heeft waarmee een
provinciaal noodfonds gevoed kan worden?

Antwoord:
U zou bij een eventuele wens tot het instellen van een noodfonds uw informatie kunnen halen uit de
begroting 2020 en dan bijvoorbeeld kunnen steunen op de geprognosticeerde balans tot en met 2023
op pagina 231. Hieruit blijkt dat het de algemene reserve van de Provincie Utrecht eind 2020 naar
verwachting € 71,4 miljoen bedraagt. De prognose laat ook zien dat deze algemene reserve in de drie
jaren daarna terugloopt tot € 40,5 miljoen, vanwege voorgenomen investeringen en beleidsuitgaven.
Uitgaven via een noodfonds dat gedekt zou worden uit die algemene reserve zou
vanzelfsprekend invloed hebben op de solvabiliteit en liquiditeit die op pagina 233 worden toegelicht
en waar u streeft om binnen bepaalde bandbreedte te blijven. Belangrijke slag om de arm bij deze
informatie is dat deze geprognosticeerde balans is gebaseerd op de cijfers uit de laatst vastgestelde
jaarrekening over 2017 en nog geen rekenschap geeft van de jaarrekeningen 2018 en 2019 welke
zoals u weet momenteel worden opgesteld en gecontroleerd. Zie hiervoor ook de disclaimer op pagina
232 van de begroting. Indien u het noodfonds niet zou willen financieren uit de algemene reserve, lijkt
het het meest logisch bij de Kadernota hiervoor voorstellen te doen en aan te geven wat u dan niet of
minder wil doen.
In het proces van de Kadernota 2021-2024 wordt inzichtelijk gemaakt welke mogelijkheden er zijn om
nieuwe opgaven op te pakken. Dekking van de aanpak van de negatieve effecten van de aanpak van
de corona-crisis kunnen daarvan onderdeel zijn. In alle gevallen betekent dit keuzes maken over
niet/minder op te pakken opgaven.
6.
7.
8.

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?
Zou GS globaal inzicht kunnen geven hoe een provinciaal noodfonds aanvullend kan werken op de
maatregelen die de centrale overheid neemt?
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:
Zoals aangegeven volgen we op dit moment de uitwerking van het pakket aan steunmaatregelen van
het Kabinet en de resultaten van de aanvullende inspanningen van gemeenten. Met beiden zijn we
daarover ook intensief in gesprek. Op basis van die analyses kunnen we nut en noodzaak duiden van
aanvullende provinciale maatregelen en komen eventuele doelgroepen en randvoorwaarden in beeld.
Ook kunnen we dan gericht bepalen hoe we organisaties en burgers kunnen bereiken die aanspraak
maken op de extra hulp. Mocht dat nodig zijn dan is de samenwerking met andere provincies, het IPO,
gemeenten en bijvoorbeeld de EBU al gestroomlijnd.
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Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Voorzitter,
mr. J.H. Oosters

Secretaris,
mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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