Spreektekst CDA-Statenlid Bert Komdeur m.b.t. Statenbrief 19-5-2020 provinciale aanpak
COVID-19 crisis: Overbrugging naar de toekomst (PS 27-05-2020)

(Versie 1.0: 24-05-2020)

Meneer de Voorzitter
1.

Doordachte aanpak:

Afgelopen week waarschuwde de President van de Algemene Rekenkamer, Arno Visser ,
bij zijn toelichting op de jaarlijkse doorlichting van het regeringsbeleid voor al te overhaaste
beslissingen als het gaat om het geven van overheidssteun. Kom niet te snel op het
denkspoor van “nood breekt wet”. “Houd de democratische procedures voortdurend in
ogenschouw”.
Welnu, voorzitter, deze benadering ziet het CDA ook goed terug bij de aanpak van GS tot nu
toe en in het voorstel voor het vervolg. Een aanpak waar goed over is nagedacht op basis
van signalen, impactanalyses, overleg, uitgangspunten en strategie.
Eerst noodhulp en nu dan ruimte maken voor urgente overbruggingsmaatregelen, die de
sectoren in Gelderland - samen met de Rijksmaatregelen - perspectief geven voor de
toekomst. Een aanpak die wendbaar is en waarbij ook al nagedacht wordt over een robuust
herstelprogramma. Kortom: doordacht waar het kan en doortastend waar het moet. En
zeker binnen de democratische kaders.
2.

Ruimte geven om op te treden

Een terechte vraag daarbij is wel in welke mate PS nu al zaken aan de voorkant moet
regelen en toewijzen. Denklijn van het CDA blijft onveranderd: PS stellen de kader vast, het
college van GS bereidt voor en voert uit.
Om in deze crisis slagkracht te kunnen hebben, is het nodig dat GS kunnen beschikken over
een budget met duidelijke algemene uitgangspunten vooraf en verantwoording aan PS
achteraf. Die uitgangspunten staan in het coalitieakkoord en in de uitwerkingregels van Gaaf
voor Gelderland en zijn richtinggevend bij de inzet van het budget en pakket. GS moeten
kunnen doen wat op welk moment nodig is. In deze van de crisis is GS – zeg maar - onze
brandweerploeg, die wij samen met andere overheden in staat moeten stellen om te
blussen. Wel willen wij het college vragen om bij de uitwerking van het 50 mlnoverbruggingspakket PS in de komende maanden in informerende zin of anderszins actief te
betrekken. Graag horen wij de reactie van het college hierop. En mochten er
desondanks knelpunten optreden of een eventueel tekort aan budget, dan kunnen GS wat
het CDA betreft onverwijld met een vervolgvoorstel komen .
3.

Overbruggen naar de toekomst

Het is een goede zaak dat de overbruggingsfase nu expliciet wordt benoemd en wordt
ingevuld met maatregelen en daarbij behorend werkbudget. Dat doen om te voorkomen dat
nu waardevolle zaken ons tussen de vingers door schieten!
Bij dit alles zijn en blijven de ambities vanuit het coalitieakkoord voor het CDA het
uitgangspunt. Wel twee kanttekeningen. Betrek bij de afwegingen steeds ook de feiten en
signalen vanuit de COVID-impactmonitor. En, het CDA is – evenals GS - zich ervan bewust

dat bij een langdurige recessie we moeten heroverwegen en wellicht andere en wellicht ook
nieuwe keuzes moeten maken. We zullen dat zien.
4.

Niet bij brood alleen!

We ontkomen ook niet aan het maken van (soms) harde keuzes: Wegkijken is dan geen
optie. We kunnen ook niet alles in stand houden. Investeren in sectoren en
voorzieningen die levensvatbaar zijn en dat ook al waren voor het uitbreken van de
COVID-19 crisis.
We pleiten verder voor variëteit en ook aandacht voor de meer kleinschalige voorzieningen,
de vele pareltjes die er zijn en die we graag na de crisis weer terug willen zien. Dat zal zijn in
onze Gelderse economie, het MKB. Als CDA zeggen wij wel: De mens leeft niet bij brood
alleen. Dat betekent voor ons dat wij de provinciale hulp juist ook - en wellicht nog wel
meer - willen inzetten op cultuur, sport, dorps- en buurthuizen en het verenigingsleven
die zo hard worden geraakt. Laten we in deze overbruggingsfase juist ook hen de hand
reiken. Zij vormen voor het CDA het sociale hart van onze gemeenten. Door de COVID-crisis
dreigen zij de deuren te moeten sluiten.
Heb daar oog voor bij uw verdere afwegingen.
Laten we ons realiseren dat er naast “economische startups” er ook heel veel “culturele
startups” zijn die overbrugging nodig hebben. Probeer weg te blijven bij discussies om
“technische kennis” voorrang te geven boven “beleving”. We hebben ze namelijk
allebei nodig aan het eind van de crisis.
Meneer de Voorzitter, Het 50 mln –overbruggingspakket: hoe gaat dit geld verder
verdeeld worden over de getroffen sectoren? Is er een rangorde in de verdeling van de
gelden?
5.

Geen bureaucratie, maar draagvlak

Tot slot, Meneer de Voorzitter, Hoe de wereld er straks uitziet na COVID, dat weten we
niet. Wat de structurele effecten van de COVID-crisis zijn op wonen, werken en recreëren,
evenmin. Het CDA benadrukt het belang van samen zoeken naar haalbare en betaalbare
oplossingen. Draagvlak daarvoor bij onze inwoners en partners is essentieel! Wees goed
met hen in verbinding en stel zaken waar nodig bij. Met name ook met onze gemeenten.
Laat de verdere uitvoering ook zoveel mogelijk lopen via die gemeenten zonder bureaucratie
en zonder eventuele regionale tussenschakels. Heb oog voor hun centrumvoorzieningen.
Kom voor hen ook op in Den Haag bij het bieden van een goed financieel perspectief de
komende jaren.
Het CDA is blij met de gekozen voortvarende en zorgvuldige aanpak vanuit GS , en stemt
graag mee in met uw voorstel. Wij wensen uw college en uw organisatie daarbij alle succes
toe bij de verdere uitvoering.

