Gelderse coalitiepartijen verruimen bestuursakkoord “Uitdagend
Gelderland”
De coalitiepartijen in de Staten van Gelderland willen het investeringsprogramma van 850
miljoen uit het bestuursakkoord van 2011 met extra investeringen vergroten om de economie
en de werkgelegenheid te versterken. In een gezamenlijke motie, die volgende week wordt
ingediend bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2013, vragen VVD, PvdA, CDA en D66
om een ‘robuuste investeringsimpuls’.
De coalitiepartijen vinden dat de financiële positie van de provincie voldoende mogelijkheden
biedt om extra middelen vrij te maken en ze verlangen van Gedeputeerde Staten voorstellen
over versterking van de regionale economie en bestrijding van de jeugdwerkloosheid.
Mobiliteit, bouw, infrastructuur en energie worden genoemd. De coalitiepartijen verwachten
in november bij de bespreking van de begroting 2014 concrete voorstellen. De vier
fractievoorzitters roemen de constructieve sfeer binnen de coalitie bij de besprekingen over de
vergroting van de investeringen.
Mike Waltmans, VVD, benadrukte dat de ernstige gevolgen van de economische crisis voor
de burgers en bedrijven extra investeringen in de economie en in de werkgelegenheid
noodzakelijk maken. De provincie heeft daartoe financiële mogelijkheden.
Muus Groot, PvdA, zei dat zijn fractie de bestrijding van de jeugdwerkloosheid, met name in
de bouw en het ambacht, en financiële steun aan de gemeenten de hoogste prioriteit geeft. Het
akkoord tussen de coalitiepartijen maakt daar ruimte voor.
CDA-leider, Jan Hutten, wil via aanleg van breedband in heel Gelderland zorg en werk thuis
mogelijk maken. Het CDA wil de werkgelegenheid in de bouw stimuleren via renovatie van
markante historische gebouwen en investeringen in provinciale wegen. Juist in deze tijd moet
de provincie extra investeren in mensen en werkgelegenheid.
Michiel Scheffer, de fractievoorzitter van D66, legt de nadruk op groene groei. Die komt
vooral uit de export en door investeren in duurzame energie en energiebesparing. D66 bepleit
een regeling voor exportgaranties en een verruiming van de subsidies voor energiebesparing.
Dat draagt ook bij aan meer besteedbaar inkomens voor mensen.
Bijlage Motie

Robuuste investeringsimpuls voor de Gelderse economie en werkgelegenheid
Motie (art. 37 RvO)
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 26 juni 2013,
Constaterende dat,
- Nederland in een ernstige economische en financiële crisis verkeert en dat het einde
van de crisis nog niet in zicht is,
- de crisis grote gevolgen heeft voor de Gelderse economie en werkgelegenheid,
- de provincie Gelderland extra wil investeren in de bestrijding van de crisis door een
effectieve, besteedbare en (zoveel mogelijk) structurele versterking van de Gelderse
economie en werkgelegenheid,
- via het coalitieakkoord voor 855 miljoen investeringen in de Gelderse economie,
mobiliteit, regio’s, gemeenten, cultuur en gebiedsontwikkeling plaatsvinden,
- PS halverwege de bestuursperiode zijn en nadere uitwerking van de koers voor de
komende jaren dit jaar plaatsvindt,
Overwegende dat,
- GS via de Voorjaarsnota in 2013 11 miljoen extra investeren en in totaal 23 miljoen in
de periode 2013-2016,
- GS via de Voorjaarsnota afgesproken bezuinigingen van het coalitieakkoord
uitvoeren,
- GS via de Voorjaarsnota voor 2014 e.v. met financiële dekking anticiperen op
aanstaande kortingen door het Rijk op provinciale middelen,
- de financiële positie van de provincie voldoende mogelijkheden biedt om extra
financiële middelen vrij te maken (zie toelichting bij de motie), waarbij vastgehouden
wordt aan het financiële kader van het coalitieakkoord,
- op grond van de financiële mogelijkheden een robuuste investeringsimpuls ter
versterking van de Gelderse economie en werkgelegenheid kan worden samengesteld,
- dat samenwerking met draagkrachtige partijen – zoals gemeenten- bij kan dragen aan
de snelle uitvoering van een bestedingsimpuls,
- PS in het kader van de algemene beschouwingen bij de Voorjaarsnota 2013 aan GS de
koers voor de komende jaren aangeven en het gewenst is dat PS haar prioritaire
onderwerpen voor investeringen in Gelderland benoemen.
Verzoeken het college,
Bij de behandeling van de Begroting 2014 in november aan PS naast de in de GS
genoemde thema’s uit de Voorjaarsnota nadere voorstellen te doen op het gebied van:
- regionale economie
- (jeugd)werkgelegenheid
- mobiliteit
- bouw
- energie
- infrastructuur (GWW, cultuur, ICT, breedband)
en gaan over tot de orde van de dag.

Toelichting op mogelijkheden voor financiële dekking, waarbij in de komende maanden meer
duidelijkheid wordt verwacht over de kortingen door het Rijk op provinciale middelen en
waarbij rekening moet worden gehouden met de investeringsmogelijkheden vanuit de wet
HOF:
-

VVD

vrijval van reserves
vrije c.q. resterende ruimte in reserves
batig meerjarig begrotingssaldo (waarin overschot van de beleidsrekening 2012)
2e tranche revolving funds (met maatschappelijk aanvaardbare rentevergoeding)
stamkapitaal (zoveel mogelijk revolverend)
herbestemming van MIG-posten (waaronder restant buffer voor tegenvallers),
bijdragen van Gelderse partners en belanghebbenden (conform coalitieakkoord)

PvdA

CDA

D66

