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Covid-flankerend beleid 2021  

Verwacht wordt dat in 2021 aanvullende middelen nodig zijn voor corona-flankerend beleid om sectoren die hard 
geraakt worden door de coronacrisis te ondersteunen. Daarbij kan het gaan om ondersteuning van de regionale 
economie, verdere ondersteuning van de culturele sector of versterking van Sterk Utrechts bestuur. Het kabinet 
heeft eind augustus haar Steun- en Herstelplan gepresenteerd tot juni 2021. Hierin vraagt zij bijvoorbeeld om 
cofinanciering vanuit de regio’s voor het versterken van de investeringscapaciteit van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen. Bij onze inventarisatieronden langs Utrechtse gemeenten haalden wij veelvuldig 
de wens op onze gemeenten te ondersteunen bij het organiseren van draagvlak en planvorming voor verdere 
concentratie van de Retailsector. Levendige dorpskernen en wijkwinkelcentra stonden door het toenemende 
online winkelen al onder druk, maar deze processen lijken zich door Corona nu te versnellen, waarvoor nu extra 
inzet nodig is voor lokaal gedragen planvorming. Middels subsidies aan gemeenten kunnen wij die lokale 
centrumplannen ondersteunen. Economische modellen voorspellen helaas toenemende werkloosheid gedurende 
2021. Er zijn echter ook nog steeds sectoren waar men zit te springen om nieuwe, goed opgeleide medewerkers. 
Het ondersteunen van arbeidsmarktregio’s bij het mensen van werk naar werk begeleiden vraagt juist nu om 
extra inzet. Ook de OMU zou in de komende tijd haar expertise kunnen inzetten om versnelling te geven aan 
herstructureringsopgaven bij bedrijventerreinen en leegstaande kantoren en dit vraagt om uitbreiding van haar 
investerend vermogen. 

Met het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector heeft de Provincie Utrecht al ondersteuning kunnen bieden 
aan deze zo belangrijke sector. Voor 2020 was € 4 miljoen uitgetrokken; voor 2021 vooralsnog € 2 miljoen. 
Afhankelijk van het verloop van de verspreiding van het virus en het wel of niet mogelijk zijn van voorstellingen en 
tentoonstellingen moeten we in 2021 bekijken of extra hulp, aanvullend op het Rijksbeleid, nodig is. De 
toegezegde (tussen)evaluatie in december geeft daar een eerste zicht op. Ook zal de komende maanden 
duidelijk worden of het rijk bij de aangekondigde nieuwe middelen voor cultuur nog inzet op nieuwe matching door 
de regio. Tot slot klinken signalen uit onze met name kleinere gemeenten door over de gemeentelijke financiën 
en het op peil kunnen houden van hun strategische vermogen en verzoek om ondersteuning daartoe. Vanuit 
Sterk Utrechts bestuur kunnen wij ons voorstellen daar in 2021 onze gemeenten in te ondersteunen. Het voorstel 
is om hiervoor € 15 miljoen apart te zetten vanuit de saldi reserve in een bestemmingsreserve “COVID flankerend 
beleid 2021”. Er zullen vanuit de domeinen separaat plannen ter besluitvorming aan uw Staten worden 
voorgelegd om het geld daadwerkelijk in te zetten. Wel hebben we hiermee eventueel budget gereserveerd voor 
cofinanciering van Rijksmaatregelen. Wat niet in 2021 wordt gebruikt, vloeit bij de bestemming van het resultaat 
over 2021 terug naar de algemene reserve. 


