MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 6
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Corona fonds Flevoland
Agendapunt: 9

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 27 mei 2020
Constaterende dat:
- De corona crisis een direct negatief effect heeft op een groot deel van de Flevolandse ondernemers,
instellingen en verenigingen;
- De bestaande maatregelen vanuit het Rijk, Provincie en Gemeenten niet voor alle Flevolandse
ondernemingen, instellingen en verenigingen effect hebben;
- Het College van Gedeputeerde Staten heeft aangegeven van plan te zijn om op de middellange en
lange termijn extra provinciale maatregelen te treffen als gevolg van de corona crisis;
Overwegende dat:
- Het in het belang van Flevoland is om nu de Flevolandse ondernemers, instellingen en verenigingen
overeind te houden;
- De indieners een noodfonds wenselijk achten voor die ondernemers, instellingen en verenigingen die
geen of onvoldoende gebruik kunnen maken van de landelijke, provinciale of gemeentelijke
regelingen en toch hard getroffen worden door de COVID 19 maatregelen;
- Het noodfonds ook stimulerend en faciliterend ingezet kan worden;
- De behoefte van Flevolandse ondernemingen, instellingen en verenigingen niet alleen op het gebied
van financiering zit, maar ook op het gebied van business development en (om)scholing en het
noodfonds hier ook voor aangewend moet kunnen worden;
- Het College van Gedeputeerde Staten tijdens de Najaarsnota met een integraal plan komt, waarbij
de financiële impact van dit fonds integraal onderdeel zal zijn van de Najaarsnota;
- Het afgesproken weerstandsvermogen uit de Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023 hoort bij de
integrale analyse van de Najaarsnota;

□

□

Spreken uit
Verzoeken het college / X Dragen het college op /
1. Om een budget (Noodfonds Corona) van maximaal 4 miljoen euro vrij te maken t.b.v. urgente
maatregelen in het corona dossier die complementair zijn aan de maatregelen vanuit het Rijk,
Provincie en Gemeenten;
2. Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve;
3. Het college te mandateren om corona gerelateerde maatregelen te nemen die en/of:
• urgent en direct noodzakelijk zijn;
• direct cofinanciering genereren;
• een multiplier effect hebben;
4. Provinciale Staten schriftelijk te informeren over de voorgenomen corona gerelateerde maatregelen;
5. Bij de najaarsnota verantwoording af te leggen over de eventuele uitgaven uit het budget dat onder 1
is genoemd en dit te betrekken bij de toegezegde middellange en lange termijn aanpak.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Franco Achtien (VVD), Bas de Reus (GroenLinks), Willem de Jager (PvdA)

Tiko Smetsers (D66), Hennie Bogaards (CDA), Bryant Heng (ChristenUnie)
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De motie is:

Aangenomen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 mei 2020
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

