
Amendement Werk is eerste prioriteit

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 november 2020, ter bespreking van de 

programmabegroting 2021-2024

Constaterende dat:

- Corona een forse impact heeft op onze samenleving, zowel sociaal als economisch;

Overwegende dat:

- In de provinciale begroting diverse niet-kerntaken zijn opgenomen, met name sport, proef 

met gratis OV en de sociale agenda;

- De prioriteit voor 2021 moet liggen op een snel herstel van economie en werkgelegenheid en 

de provincie daarbij het best ondersteunt vanuit de kerntaken;

- Voor de genoemde niet-kerntaken nog geen konkrete doelstellingen zijn opgenomen 

waardoor uitstel niet leidt tot minder prestaties in 2021;

- Bij de kadernota 2022 te bezien kan worden of de situatie dusdanig verbeterd is dat de taken 

alsnog uitgevoerd kunnen worden;

- De vrijkomende middelen ingezet kunnen worden voor bevordering van werkgelegenheid als 

aanvulling op de middelen die in de reserve COVID flankerend beleid 2021 zijn opgenomen;

Besluiten: 

- De begrote lasten voor sport van € 0,14 miljoen (programma 3. Bodem, water, milieu) in 

2021 te schrappen;

- De begrote lasten voor de proef met gratis OV van € 0,8 miljoen (programma 6. 

Bereikbaarheid II Openbaar vervoer) in 2021 te schrappen; 

- De begrote lasten voor de sociale agenda (programma 9. bestuur) van € 0,3 miljoen in 2021 

te schrappen;

- € 1,24 miljoen toe te voegen aan de reserve COVID flankerend beleid 2021 ten laste van 

programma 8. Economie;

- In de tabel op pag. 14 van SV 2020BEM157 onder 6. Financiën in regel 3. Bodem, water, 
milieu 26.095 te vervangen door 25.950;

- In de tabel op pag. 14 van SV 2020BEM157 onder 6. Financiën in regel 6. Bereikbaarheid II 
Openbaar Vervoer 157.568 te vervangen door 156.768;

- In de tabel op pag. 14 van SV 2020BEM157 onder 6. Financiën in regel 8. Economie 14.695 te 
vervangen door 15.935;

- In de tabel op pag. 14 van SV 2020BEM157 onder 6. Financiën in regel 9. Bestuur 15.182 te 

vervangen door 14.382.
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