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Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland
Datum ingekomen vragen
Datum GS-besluit

: 17 maart 2020
: 14 april 2020

Vragen nr. 24
Vragen van de heer drs. R.J. Dekker, mevrouw A. Nanninga en mevrouw J. Vastenhouw (Forum
voor Democratie) over Gevolgen uitbraak coronavirus voor de economie en het welzijn van
Noord-Holland

De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde in
artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van
Provinciale Staten mede, dat op 17 maart 2020 door de leden van Provinciale Staten, de heer

drs. R.J. Dekker, mevrouw A. Nanninga en mevrouw J. Vastenhouw (Forum voor Democratie), de
volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

INLEIDING VRAGEN
Als samenleving staan we voor een gigantische opgave om het Coronavirus te bedwingen. In het
kader hiervan zijn landelijk reeds diverse maatregelen afgekondigd die inwoners van Nederland
en de provincie Noord-Holland in sociaal of economisch opzicht zullen raken.

Vooral ZZP’ers, de horeca-, recreatie- en de culturele sector worden in deze crisistijd als

economisch kwetsbaar gezien, evenals andere branches. Forum voor Democratie wil daarom

graag weten wat de provincie voornemens is te betekenen voor de Noord-Hollandse economie
en het welzijn van de provincie in het algemeen.

Vanwege het snel escalerende karakter van deze crisis, zou Forum voor Democratie deze vragen
graag met spoed willen indienen en beantwoord zien.

VRAGEN INCLUSIEF BEANTWOORDING GEDEPUTEERDE STATEN
Vraag 1:

Welke rol ziet de GS voor zichzelf weggelegd als het gaat om het mitigeren van economische
risico’s voor ondernemers in kwetsbare sectoren tijdens deze Corona-crisis?

Antwoord 1: Nadat landelijke maatregelen werden ingevoerd in het kader van het coronavirus,
hebben wij besloten om op korte termijn een aantal aanvullende maatregelen te nemen voor
ondersteuning van getroffen Noord-Hollandse MKB-ondernemers. Daarbij maken we zoveel
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mogelijk gebruik van onze bestaande MKB-instrumenten en –netwerken. Wij hebben u op 25
maart 2020 via het reguliere actualiteitenoverzicht (nr. 2; kenmerk: 1396799/1396804)
geinformeerd over de maatregelen.

Vraag 2:

Erkent GS dat het MKB een belangrijk aandeel heeft in de Noord-Hollandse economie en dat zij
als gevolg van de effecten van het virus een duwtje in de rug kunnen gebruiken? Zo nee:
waarom niet?

Antwoord 2: Ja, wij erkennen dat het MKB een belangrijk aandeel heeft in de Noord-Hollandse
economie. Ook erkennen wij dat veel Noord-Hollandse MKB-ondernemers zijn getroffen door
de corona-maatregelen en ondersteuning goed kunnen gebruiken.

Vraag 3:

Is GS voornemens maatregelen te treffen ten aanzien van de Noord-Hollandse economie en het
welzijn, als gevolg van de uitbraak van het coronavirus? Zo ja: welke? Zo nee: waarom niet?

Antwoord 3: Zie ook het antwoord op vraag 1. Wij nemen een aantal aanvullende maatregelen

om Noord-Hollandse MKB-ondernemers te ondersteunen en om de Noord-Hollandse economie
en het welzijn te bevorderen.

Vraag 4:

Zijn er op het gebied van veiligheid en economie voor een situatie als deze provinciale
noodplannen? Zo ja, welke?

Antwoord 4: Op het gebied de continuïteit van kritische processen van de provincie zelf

beschikt de provincie over noodplannen. Deze zijn aan de hand van beschikbare informatie
geactualiseerd.

De crisisbestrijding bij zogenaamde A-ziekten (meldingsplichtige ziekten volgens de Wet

publieke gezondheid) ligt op rijksniveau in handen van de minister van VWS die de voorzitters

van de veiligheidsregio’s rechtstreeks aanwijzingen kan geven voor het treffen van maatregelen.
De veiligheid in algemene zin is de taak en verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio’s en op
rijkniveau het ministerie Justitie en Veiligheid. Die beschikken over nood- en crisisplannen. De
provincie heeft geen economische noodplannen. Economische crisisbeheersing is de

verantwoordelijkheid van het rijk. De desbetreffende departementen hebben daartoe
crisisplannen.

Vraag 5:

Verwacht de provincie dat aanbestedingen doorgang kunnen vinden? Zo nee, waarom niet en
wat zijn hiervan de gevolgen?
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Antwoord 5: Wij zullen onverminderd doorgaan met lopende aanbestedingsprocedures. Op dit
moment zien wij ook geen noodzaak om nieuwe aanbestedingsprocedures uit te stellen als
gevolg van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus.

Vraag 6:

Kan de provincie toezeggen dat alle facturen binnen 30 dagen worden betaald? Zo nee, waarom
niet?

Antwoord 6: De provincie heeft haar betalingen goed op orde: afgelopen jaar is 97% van de

facturen binnen de wettelijke betaaltermijn van 30 dagen voldaan. Noord-Holland was in 2018
de één na snelst betalende provincie. We zullen alert zijn op tijdige goedkeuring van facturen.

Eventuele verzoeken van ondernemers met betalingsproblemen om met spoed zijn/haar factuur
te voldoen zullen we zeker honoreren.

Vraag 7:

Is GS voornemens om door deze crisis prioriteiten anders te stellen? Bijvoorbeeld om minder
geld aan klimaatdoelen te besteden en meer geld naar ondersteunende maatregelen die de

gevolgen van het Coronavirus helpen beperken? Zo ja, op welke manier? Zo nee: waarom niet?
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Antwoord 7:

Wij zien het als uitdaging om voor de middellange en lange termijn onze prioriteiten uit het
coalitieakkoord te laten oplopen met het tegengaan van de (negatieve) economische en

maatschappelijke effecten van de coronamaatregelen. Het effect van deze maatregelen hangt af
van de duur ervan. Bij onze afweging over mogelijke middellange en lange termijn maatregelen
om de economische en maatschappelijke effecten te verminderen, betrekken wij de reeds
uitgezette lijnen van de coalitie.

Vraag 8:

Zijn er provinciale belastingen of heffingen die GS (tijdelijk) kan opschorten om de geraakte
economische sectoren meer ademruimte te geven? Zo ja, welke? Zo nee: waarom niet?

Antwoord 8: Het pakket aan maatregelen waarover wij tot nu toe hebben besloten, helpt om

geraakte economische sectoren meer ademruimte te geven. De provincie heft geen belasingen
bij ondernemers.

Voor ondernemingen met financieringsvragen heeft het Rijk een pakket van maatregelen

bekend gemaakt. Deze zijn gericht op de tegemoetkoming in inkomsten en salarissen, uitstel
van betaling van belastingen en versoepeling van kredieten. Zie:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronaviruscovid-19/veelgestelde-vragen-peronderwerp/financieleregelingen

Vraag 9:

Zijn er andere maatregelen die GS zou kunnen nemen om de economie en het welzijn van

Noord-Holland te bevorderen in deze crisissituatie? Zo ja: welke? Zo nee: waarom zijn die er
niet, of waarom kiest GS daar niet voor?

Antwoord 9: Zie ook bovenstaande antwoorden op vraag 1 en 3. Bij de maatregelen waarover
wij tot nu toe hebben besloten maken we zoveel mogelijk gebruik van onze bestaande MKB-

intrumenten zoals het investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingprogramma GO!-NH,
het Innovatiefonds Noord-Holland, het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

(PDENH) en de MIT-subsidieregeling. Omdat we gebruik maken van bestaande instrumenten en
netwerken, kunnen we deze maatregelen snel ten uitvoer brengen. We kijken echter verder dan

dat. We volgen wat het Rijk en gemeenten doen, we zijn in contact met vertegenwoordigers van
economische sectoren en overleggen met onze collega-provincies. Waar nodig en mogelijk

zullen wij aanvullende maatregelen nemen. Welke maatregelen dit eventueel zijn, kunnen wij nu
nog niet aangeven. Daarnaast kijken wij ook al vooruit naar de effecten van deze crisis op de
middellange en lange termijn. Ook daar willen we kijken binnen onze mogelijkheden om het
effect van de crisis te verminderen. Wij zullen u uiteraard informeren over eventuele verdere
maatregelen.

Vraag 10:

Heeft GS gedacht aan het ondersteunen van gemeentelijke regelingen zoals de BBZ-regeling
voor ZZP’ers? Zo nee: waarom niet?
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Antwoord 10: Wij hebben besloten om op korte termijn de mogelijkheden te verkennen om

samen op te trekken met andere partners zoals gemeenten. Op dit moment hebben wij geen
concreet besluit genomen over ondersteuning van gemeentelijke regelingen.

