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Het is onze insteek om nu geen nieuwe initiatieven te willen starten en die bij de
organisatie neer te leggen. Dat is tegelijk een oproep aan uw Staten. Het gaat
ook om het later starten of temporiseren van wel reeds geplande activiteiten. De
temporisering om te komen tot een nieuwe Uitvoeringsstrategie voor de vele
opgaven in het landelijk gebied, waarover wij uw Staten op 9 maart jl. hebben
geïnformeerd, is daarvan een voorbeeld. Een ander voorbeeld waarover wij u
recent hebben geïnformeerd is het gecoördineerd aanpakken, en in de tijd
faseren, van de samenwerking van gemeenten en de provincie op het punt van
duurzaam inkopen en het zijn van een Fairtrade provincie. Een meer intern
voorbeeld is ons verzoek aan uw Staten de evaluatie van de nieuwe
doelenboom en indicatoren uit te stellen tot nadat we er in 2022 meer ervaring
mee hebben opgedaan.
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Met de statenbrief over de gevolgen van het Corona-virus voor de
realisatie van provinciale doelen, is de rondvraag van onze fractie
in de BEM-vergadering van 17-02 voor dit moment grotendeels
beantwoord en wachten we de gevolgen voor de Lange Termijn
Agenda (eind maart) af. Naast stagnatie of vertraging bij een
aantal specifieke onderwerpen (pag 1), is een prioritering
opgenomen (pag 2). Welke taken heeft GS voor ogen “waar
‘buiten’ de toegevoegde waarde van de provincie het grootst is”?
Daarnaast is besloten om terughoudend te zijn met het starten
van nieuwe initiatieven”. Kan GS ons van een aantal voorbeelden
voorzien om de impact hiervan te kunnen overzien?

Hierbij denken wij vooral aan onze inspanningen die erop zijn gericht om
ondernemingen en instellingen te ondersteunen om door de coronacrisis heen
te komen. Anderzijds gaat het om taken die zonder inspanning van de provincie
stil zouden vallen en direct van invloed zijn op het welbevinden in de
samenleving. Dan gaat om zaken als de continuering van het beheer en
onderhoud, aanbieden openbaar vervoer en de realisatie van projecten.
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