
Webinar Covid-19 voor Gelderse CDA 
bestuurders en volksvertegenwoordigers

25 mei 2020

Overbrugging naar de toekomst



Welkom

• Jan Dirk van der Borg (landelijk coördinator BSV & moderator)

• Bert Komdeur (Statenlid, woordvoerder Covid-19)

• Gerhard Bos (Fractievoorzitter)

• Vragen? Stel ze in de chat!



Drie fasen



Fase 1: Noodhulp

• Doel: Eerste nood, kortlopend, 
generiek

• Tijdspanne: maart tot zomer 2020
• Bedrag: 10 miljoen

Zie hiervoor ook:
statenbrief PS2020-198 (25 mrt.)
statenbrief PS2020-237 (10 apr.)
statenbrief PS2020-180 (14 apr.)

Noodhulp

Gemeenten Sociale initiatieven Sociale innovatie

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8572565/2/JM%20-%20Provinciale%20aanpak%20COVID-19%20%28PS2020-198%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8572565/2/JM%20-%20Provinciale%20aanpak%20COVID-19%20%28PS2020-198%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8572565/2/JM%20-%20Provinciale%20aanpak%20COVID-19%20%28PS2020-198%29


Fase 2: overbrugging

• Doel: organisaties en instellingen, die van belang zijn voor de 
Gelderse samenleving, te helpen zo goed mogelijk om te 
gaan met de beperkingen van de COVID-maatregelen. 

• Tijdspanne: gekoppeld aan de duur en uitwerking van de 
contactbeperkende maatregelen (vanaf zomer 2020)

• Bedrag: 50 miljoen: economie, cultuur, recreatie, toerisme, 
werkgelegenheid. Verdeling: hoofdlijnen in PS-vergadering 27 
mei, daarna concrete invulling. Beelden uit gemeenten?



Fase 2: overbrugging

Afwegingskader

• Opvangen van directe effecten van lopende Covid-
maatregelen

• Eindige maatregelen: ze stoppen als de belemmeringen 
eindigen

• Steun aan partijen die levensvatbaar zijn
• Partijen/activiteiten van grote specifieke waarde voor 

Gelderland en relevant voor provinciale doelen (Gaan voor 
Gaaf & coalitieakkoord)



Fase 2: overbrugging

Voorbeelden
• Steun aan essentiële en belangrijke culturele instellingen, 

sportfaciliteiten, toeristische iconen
• Steun aan gemeenten en regionale partners (bijv. essentiële 

voorzieningenniveaus binnensteden en dorpskernen
• Inschakelen Gelders organiserend vermogen (bijv. economic

boards)
• Overbruggingsmaatregelen voor O.V.



Fase 3: herstel

• Doel: Structurele 
versterking van 
Gelderland om z.s.m. 
weer te bouwen aan 
een toekomst en de 
brede welvaart

• Tijdspanne: 2020, 2021
• Bedrag: ??? Jan Markink: ‘We moeten onze koers uitzetten door dikke 

mistflarden heen’.



Fase 3: herstel

Afwegingskader

• Maatregelen voor structureel herstel van schade
• Gericht op Coalitieakkoord en lopende collegeprogramma’s
• Directe effecten van recessie op haalbaarheid van doelen
• Intensivering (meer doen om ambities toch te halen) én 

extensivering (minder doen: ambities neerwaarts bijstellen)
• Verschuiven van maatregelen in de planning



Fase 3: herstel

Voorbeelden

• Versterken organiserend vermogen
• Bijsturen en versnellen missie-gedreven innovatiebeleid
• Intensiveren arbeidsmarktbeleid gericht op recessie
• Intensiveren investering in woningbouw
• Sectorspecifieke investeringsimpulsen die bijdragen aan de 

lange termijn doelstellingen én de economie stimuleren
• Investeringen in publieke deel vrijetijdseconomie



Hoe verder?
• Mei/juni: toetsen eerste beelden impact Covid-19 op Gelderse 

samenleving en economie
• Mei/juni: gesprek met PS over kaders (27 mei)
• Juli: besluitvorming PS over perspectiefnota
• Mei/rest van het jaar: uitwerken acties aansluitend op dynamiek in 

verschillende delen economie en samenleving
• Na de zomer: toetsen tweede reeks beelden impact Covid-19 op 

Gelderse samenleving.



Handige linkjes
• Statenbrief Covid-19 overbrugging en herstel (PS2020-

321)
• Ontwerpbesluit Covid-19
• Bijlage stand van zaken acute hulp Fase 1
• Bijlage rode draden uit de Gelderse impactmonitor
• Overzicht acties per fase
• Bijlage CPB scenario’s

• Persbericht provincie Gelderland d.d. 19 mei

https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759018/1/Statenbrief%20COVID19%20overbrugging%20en%20herstel%20%28PS2020-321%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759019/1/Ontwerpbesluit_COVID19_overbrugging_en_herstel_%28PS2020-321%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759022/1/Bijlage_stand_van_zaken_acute_hulp_fase_1_%28PS2020-321%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759025/1/Bijlage_Rode_draden_uit_de_Gelderse_impactmonitor
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759027/1/Bijlage_overzicht_acties_Provinciale_aanpak_COVID_%28PS2020-321%29
https://gelderland.stateninformatie.nl/document/8759029/1/Bijlage_CPB_scenarios_%28PS2020-321%29
https://www.gelderland.nl/Nieuwsoverzicht/Gelders-herstelprogramma
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