GROEN LINKS
VERWORPEN
Amendement 'Niet snoepen van maatschappelijke doelen'

Provinciale Staten van Utrecht, bijeen op woensdag 25 september 2019, aan de orde hebbende het
Statenvoorstel Deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda, PS2019BEM13.
Besluit

Het in het Statenvoorstel geformuleerde besluit:
'Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij geen wensen en bedenkingen hebben, als
bedoeld in artikel 158, tweede lid van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van
Gedeputeerde Staten deel te nemen aan de stichting La Vuelta Holanda.
Te wijzigen in:
Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij de volgende wensen en bedenkingen hebben,
als bedoeld in artikel 158, tweede lid van de Provinciewet, met betrekking tot het voornemen van
Gedeputeerde Staten deel te nemen aan de Stichting La Vuelta Holanda:
Wanneer het nu nog aanwezige tekort niet wordt opgelost, of wanneer er financiële
tegenvallers zijn, mag het ambitieniveau voor het Activatie programma en de
duurzaamheidsambities, alsmede de betrokkenheid van het lokale bedrijfsleven in de regio
en de mogelijkheden voor HBO'ers en (V)MBO'ers om hier werkervaring op te doen, niet
naar beneden worden bijgesteld.'
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Het activatieprogramma is /4or de pr incie Utrecht een randvoorwaardelijk onderdeel bij het
realiseren van de economische en maa schappelijke doelen van het sportevenement La Vuelta
Holanda. Hiermee wordt namelijk een impuls gegeven aan de provinciale doelen ten aanzien van
duurzaamheid, gezond stedelijk leven, economische ontwikkeling en een bovenregionale,
bestuurlijke en organisatorische samenwerking. De inhoudelijke ambities van het
activatieprogramma, én een zo breed mogelijk bereik van het programma voor inwoners en het
lokale bedrijfsleven {MKB) ook in de regio, zijn daarmee van groot belang voor een succesvolle Vuelta
voor de provincie Utrecht.
De inzet zoals nu geformuleerd richt zich op brede toegankelijkheid van het activatieprogramma. Het
kent een divers programma voor de inwoners en bezoekers, maatschappelijke organisaties,
verenigingen en het {lokale) bedrijfsleven in de provincies Utrecht en Brabant. Daarnaast zijn
wijkenprogramma's gericht op fietstimulering en bewustwording over duurzaamheid belangrijke
onderdelen van het activatieprogramma. Ook de mogelijkheden voor HBO'ers en (V)MBO'ers om in
de context van de Vuelta werkervaring op te doen bijvoorbeeld door middel van een stage maakt

daar onderdeel van uit. Het programma zet daarbij in op het genereren van zoveel mogelijk
maatschappelijke initiatieven van onderop.
Het activatieprogramma vormt slechts 1/14,9 (6,7%) van de totale begroting voor de Vuelta.
Wanneer blijkt dat het bestaande tekort niet wordt opgelost of er financiële tegenvallers zijn, mag dit
niet ten koste gaan van dit reeds beperkte budget.

