Begrotingswijziging Provinciale Staten
Behandeling bij 1e berap 2020

Programma: 7
Onderwerp : I 17

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Breed corona budget

Toelichting:
Door de corona crisis is het gewenst dat wij als provincie snel kunnen acteren met
maatregelen waarbij wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dit naast de maatregelen die
het Rijk en de gemeenten al treffen. De afgelopen weken heeft het college al een aantal
maatregelen kunnen nemen waarover u via brieven geïnformeerd bent. Deze maatregelen
konden uit bestaande budgetten gefinancierd worden maar dit zal niet altijd meer mogelijk
zijn.
Wij stellen daarom voor om een breed corona budget beschikbaar te stellen aan het college
wat voor alle beleidsterreinen ingezet kan worden met effecten op de (middel)lange termijn.
De inzet zal met name gericht zijn op structuur- en ecosysteem versterkend. Hierbij heeft de
provincie een faciliterende en verbindende rol.
Wij denken hierbij aan de volgende type maatregelen:
Ondersteuning aan bedrijven/instellingen op het gebied van:
- invulling van de 1,5 meter economie en de daarbij behorende stimulering van nieuwe
businessmodellen en opstellen nieuwe sectorprotocollen
- bewerkstelligen versnelling in de digitalisering
- snellere invulling circulariteit/brede welvaart
- ontwikkelen van online formats voor culturele producties
Daarnaast:
- verhoging subsidieplafond MKB voucher om bedrijven te stimuleren richting nieuwe
economie met daarbij aandacht voor de doorlopende leerlijnen en bijscholing
- verruiming MKB voucher zodat ook investeringen gericht op inzet sociale media/versnelling
digitalisering hieronder vallen
- ondersteuning van regionale instellingen van belang die niet vallen onder de
steunmaatregelen van het Rijk
Als laatste kan het zijn dat het Rijk provinciale cofinanciering vraagt bij de regelingen die zij
open stellen voor steunmaatregelen.
Wij denken vooralsnog aan een budget van € 5 miljoen voor de periode 2020/begin 2021. Dit
budget zal opgenomen worden in het programma algemene dekkingsmiddelen en op basis
van besluitvorming door het college toegevoegd worden aan het betreffende
beleidsprogramma. Wij zullen uw Staten via een brief op de hoogte stellen wanneer wij
gebruik maken van het budget.

Voorstel:
Voorgesteld wordt om een budget van € 5 miljoen beschikbaar te stellen aan het college
voor het snel kunnen nemen van maatregelen als gevolg van de corona crisis. Dekking vindt
plaats vanuit het begrotingssaldo.
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7
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2020

4.000.000
-4.000.000
0

2021

1.000.000
-1.000.000
0
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0
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0

0

