A25
VERWORPEN

Amendement Geen ongegronde ongelijkheid tussen gemeenten
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 juli 2020,
Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Financiering Vitale Wijken aanpak;
constaterende dat
•
•

het college ervoor heeft gekozen Amersfoort niet mee te nemen in de Regiodeal;
nu toch een bijdrage wordt geleverd aan de vitalisering van een wijk in Amersfoort;

overwegende dat
•

de provincie geen individuele gemeente zonder duidelijke grond moet steunen
met zo’n groot bedrag;

Besluiten,
Het Statenbesluit als volgt te amenderen:
1. In te stemmen met de hoofdlijn en uitgangspunten van de Vitale Wijken aanpak, voor wat
betreft het deel dat binnen de Regiodeal valt.
2. In totaal € 8 3,6 miljoen ter beschikking te stellen voor de Vitale Wijken aanpak. onder
voorbehoud van toekenning van het budget van de begroting. Dit te dekken met de € 4 miljoen
die reeds in de begroting 2020 is opgenomen en de overige € 4 miljoen vooralsnog te dekken
uit de bestemmingsreserves van IGP/RAP (50%) en Binnenstedelijke Ontwikkeling (50%). In de
Kaderbrief is een claim opgenomen van € 4,5 miljoen. Wanneer bij de behandeling van de
begroting 2021 deze middelen worden toegekend, zullen de algemene middelen als
dekkingsbron worden gebruikt. Indien er geen en een beperkte bijdrage bij de begroting 2021
wordt toegekend dan zal de reserve definitief worden aangewend als dekking. De middelen
worden als volgt besteed:
a. Provinciale cofinanciering van € 3,6 aan de Vitale Wijken aanpak met de drie gemeenten in
U16, zoals opgenomen in de begroting 2020-2023, in Programma 3, onder Project Gezonde
Leefomgeving.
b. Provinciale cofinanciering van € 4 miljoen aan de Vitale Wijken aanpak, overeenkomst met
gemeente Amersfoort, zoals opgenomen in de Kaderbrief 2021-2024 in programma 1 onder
Regiodeal Vitale Wijken.

c. Een werkbudget van € 0,4 miljoen voor de provinciale uitvoering van het programma en om
indien nodig een extra impuls te geven vanwege urgentie en bijsturing van het programma
Vitale Wijken aanpak, zoals opgenomen in de begroting 2020-2023, in Programma 3 onder
Project Gezonde Leefomgeving.
3. GS te verzoeken om PS te informeren over de vaststelling van de definitieve
overeenkomsten Vitale Wijken aanpak met de drie gemeenten in U16 en de overeenkomst
met gemeente Amersfoort en deze overeenkomsten ter informatie toe te zenden.
4. GS te verzoeken om PS jaarlijks te informeren over de stand van zaken ten aanzien van de
bestedingen en de voortgang en vaker waar nodig.
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