A26
VERWORPEN

Amendement ‘Realiseer je ambities lokaal’
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 16 juli 2020;
gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Jaarrekening 2018 en 2019;
constaterende dat
-

Provincie Utrecht een buitengewoon hoog rekeningresultaat over 2019 heeft;
Gemeenten het water aan de lippen staat;
Met name de kleinere gemeenten in Utrecht de middelen niet meer hebben om relevante
projecten te realiseren in fysiek en sociaal domein;

overwegende dat
-

De provinciale ambities juist in gemeenten worden gerealiseerd;
De druk op de provinciale organisatie niet overvoerd moet worden;
Het benutten van uitvoeringskracht bij gemeenten leidt tot een versnelling van provinciale
ambities op sociaal en fysiek domein;
De financiële effecten van de Coronacrisis adequaat bestreden moeten worden;

Besluiten
-

-

-

Een fonds in te stellen om lokale projecten op sociaal en fysiek domein in Utrechtse
gemeenten financieel te ondersteunen.
Voor dit fonds de volgende kaders te hanteren:
o Utrechtse gemeenten kunnen een beroep op dit fonds doen om lokale projecten op
sociaal en fysiek domein die bijdragen aan de provinciale doelen financieel te
ondersteunen;
o Een bijdrage bedraagt max. 350.000 euro per project bedragen en is max. 40% van
de totale benodigde financiering, waarbij de 60% inbreng van de gemeente ook in
uren geleverd mag worden;
o Er wordt gestreefd naar een eerlijke verdeling over alle gemeenten die (een)
aanvra(a)g(en) indienen;
Het derde besluitpunt van het voorliggend Statenvoorstel voor dit doel als volgt te
amenderen:
o 2. Het positieve saldo van de jaarrekening 2018 ad € 4,839 miljoen te storten in
bovengenoemd fonds.
De eerste zin van het zesde besluitpunt als volgt te wijzigen:

In stemmen met een onttrekking uit de saldireserve, totaal € 29.757.050 voor de
bestemmingsvoorstellen:
Het zesde besluitpunt aan te vullen met:
o l. Steunfonds provinciale doelen in gemeenten: € 10.161.000
o

-
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