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Onderwerp
Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus

Geachte Staten,
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van het Coronavirus’.
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Informerend stuk
1.

Onderwerp
Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus.

2.

Inleiding/aanleiding incl. beoogd resultaat
Dit vijftiende voortgangsbericht is een vervolg op de eerdere informerende stukken
(kenmerken: 2020/12951; 2020/14446; 2020/15833; 2020/17346; 2020/20363; 2020/22407;
2020/23544; 2020/25685; 2020/28062; 2020/33066; 2020/35764; 2020/40637; 2020/44340;
2020/48339), waarin wij uw Staten hebben geïnformeerd over de provinciale maatregelen
tegen de gevolgen van het Coronavirus.
Het coronavirus grijpt nog steeds snel om zich heen. De afgelopen maanden zagen we een
snelle toename in het aantal besmettingen en patiënten in ziekenhuizen. Om de zorg
toegankelijk te houden, is afgesproken contacten tot een minimum beperken. Daarom is
Nederland tenminste tot en met maandag 9 februari in de strengste lockdown tot nu toe.
6 januari is een start gemaakt met de vaccinaties.
Zie ook: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.
De Provincie Limburg blijft werken aan provinciale maatregelen:
1. Wij nemen waar nodig directe maatregelen om schade te beperken en te
ondersteunen gedurende crisis. Deze maatregelen benoemd in de periodieke
informerende stukken (zoals deze) en zijn onder meer besproken tijdens ‘het
Coronadebat’ 17 en 24 april jl. en in het kader van Statenmotie 2605 op 29 juni jl.;
2. Met de Voorjaarsnota 2020 (kenmerk 2020/19385) en de Programmabegroting 2021
(kenmerk 2020/37677) hebben wij volgende stappen gezet tot steun en (eerste
stappen tot) herstel, vanuit onze rol, de door uw Staten vastgestelde koers en
binnen de in uitvoering zijnde beleidsprogramma’s (kenmerk 2020/19385);
3. En wij kijken vooruit naar de kansen om herstel te stimuleren. Hierbij werken wij ook
verder op basis van de adviezen van de Taskforce Limburg na corona (BEST).
Vanuit onze ambities kijken wij daarbij ook naar mogelijkheden van aankomende
Europese en nationale programma’s om onze slagracht te versterken.
Bij dit voortgangsbericht hebben wij de zesde rapportage opgenomen over de uitwerking en
uitvoering van ‘Motie 2605 2e Gewijzigd Van Caldenberg c.s. inzake Maatregelenpakket
Corona’.
In het begin van de 2e golf, op 11 november, sprak de gouverneur via sociale media de
Limburgers toe waarin hij opriep ‘in beweging te komen’ om de gevolgen van de coronacrisis te helpen verlichten. Dit was het startpunt van de campagne #Limburg Verlicht, die
mede op initiatief van 3 burgemeesters langzaam wordt uitgerold. Via de website
LimburgnaCorona worden initiatieven en personen belicht die perspectief bieden aan
medeburgers. De hashtag wordt echter inmiddels ook door meerderen gebruikt om positieve
acties aan te kondigen,
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of diverse corona-gerelateerde berichten en activiteiten een accent te geven, zoals de
Nieuwjaarsbijeenkomst van de Provincie. De campagne zal naar waarschijnlijkheid tot de
zomer lopen.
3.

Bevoegdheid
De in dit informerend stuk genoemde maatregelen blijven binnen de bevoegdheden van
Gedeputeerde Staten en van de Commissaris van de Koning als rijksorgaan.

4.

Risico’s
Niet van toepassing.

5.

Periodieke informatie/sturingsinformatie
Wij zijn voornemens om een maandelijkse brief aan uw Staten te blijven doen toekomen. De
eerstvolgende brief voorzien wij aanvang februari.
Graag verwijzen wij voor een overzicht van maatregelen ook naar onze website via:
www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/. Daarop vindt u ook de inmiddels achtste editie van
de Limburgse impactmonitor Corona.
Volgens nieuwe DNB ramingen blijft de economische teruggang voor 2020 beperkt tot 4,3%
(zie 2.3). Deze krimp is weliswaar van historische omvang, maar minder diep dan waarvoor
eerder werd gevreesd.
De Rabobank voorspelt dat de economie in elke regio krimpt (zie 2.7). Door de oogharen
heen ziet de bank dat het noordoostelijke deel van het land een betere prognose heeft dan
een aantal regio’s in het westen en het zuidoosten. De sterke krimp in Noord-Limburg hangt
samen met het grote aandeel van industrie en transport. In Zuid-Limburg is de structuur niet
ongunstig, maar was de economische activiteit in 2020, volgens de transactiedata van de
Rabobank tot en met november, beneden gemiddeld.
De coronacrisis heeft flinke impact op jongeren op de arbeidsmarkt (zie 8.2). Uit nieuwe
cijfers van het UWV blijkt dat het aantal nieuwe WW-uitkeringen aan jongeren in NoordLimburg sinds begin van de coronacrisis ruim twee keer hoger ligt dan in 2019. In MiddenLimburg bijna 2,5 keer hoger en in Zuid-Limburg bijna 3 keer hoger. Dit komt door twee
factoren die elkaar versterkten. Zo waren de horeca en de detailhandel twee snel en sterk
getroffen sectoren waarin relatief veel jongeren werken. Bovendien werken veel jongeren op
een flexibel contract en gebruiken werkgevers in eerste instantie hun flexibele schil om snel
hun personeelsbestand te verkleinen als het slechter gaat.
Bij behandeling van de Programmabegroting 2021 6 november jl. heeft ons college
toegezegd (T 8815) in de 1e helft van december 2020 een brief te sturen met een overzicht
van alle initiatieven die er op het gebied van arbeidsmarkt in Limburg worden genomen. In
deze brief zal ook de voucherregeling voor de arbeidsmarkt in de zorg worden beschreven
en hoe het knelpunt met betrekking tot begeleidingscapaciteit wordt aangepakt. De termijn
voor afhandeling van deze toezegging is te kort gebleken. Voorzien is verzending van deze
brief in de tweede helft van januari. Wij zullen vervolgens ook voorzien in de beantwoording
van de schriftelijke vragen over dit onderwerp van Statenlid Absil d.d. 6 januari jl.
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6.

Relatie met Programmabegroting – financiële aspecten
Niet van toepassing.

7.

Meegezonden bijlagen
1. Vertrouwelijke inzage van de ‘Inventarisatie financiële schadestaat (stand per 5 januari
2021)’ en bekrachtiging geheimhouding (brief en ontwerpbesluit);
2. Brief van 16 december jl. aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Economische
Zaken en Klimaat over de ‘Uitvoering motie Heerma en Segers over IPO Herstelplan’;
3. Zesde rapportage uitwerking en uitvoering ‘Motie 2605 2e Gewijzigd Van Caldenberg cs.
inzake Maatregelenpakket Corona’.
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Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus
Dit vijftiende voortgangsbericht is een vervolg op de eerdere informerende stukken (kenmerken:
2020/12951; 2020/14446; 2020/15833; 2020/17346; 2020/20363; 2020/22407; 2020/23544;
2020/25685; 2020/28062; 2020/33066; 2020/35764; 2020/40637; 2020/44340; 2020/48339), waarin wij
uw Staten hebben geïnformeerd over de provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het
Coronavirus.
Dit vijftiende voortgangsbericht biedt een actualisatie / aanvulling ten opzichte van de eerdere
informerende stukken, ten aanzien van deze onderwerpen:
1. Crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid
2. Inventarisatie financiële schadestaat en vervolg
3. Limburgse aanpak tot herstel
Aanvullend is benoemen wij de brief van 9 december jl. aan de Tweede Kamer van het Kabinet over
‘Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de
bestrijding van het coronavirus’. Zie:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z24322&did=2020D51083
Het kabinet wil in deze huidige moeilijke fase de werkgelegenheid en bedrijvigheid blijven ondersteunen
en werkenden en ondernemers helpen. Daarom kiest het kabinet er nu voor de steun- en
herstelpakketten in het eerste kwartaal van 2021 niet af te bouwen.

1. Crisisbeheersing en openbare orde en veiligheid. (stand van zaken 12 januari 2021)
Algemeen:
Per 15 december jongstleden kennen we in Nederland een lock down tot en met 19 januari aanstaande.
Deze lock down is op 12 januari jongstleden verlengd tot en met 9 februari aanstaande.
Het aantal nieuwe besmettingen laat weliswaar een daling zien, het aantal is echter nog steeds te hoog.
De maatregelen van de lock down die op 15 december jongstleden zijn ingegaan, hebben minder snel
effect dan de Regering had gehoopt.
Daarnaast is de situatie onzeker en is behoedzaamheid van belang nu de besmettelijkere VK-variant van
het coronavirus ook in Nederland is aangetroffen. In de brief die de minister van VWS op
12 januari jongstleden aan de Tweede Kamer heeft gezonden, gaat hij uitgebreid in op de laatste stand
van zaken. Deze brief met bijlagen kunt u via deze link raadplegen:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z00430&did=2021D01249
De factsheet over de vigerende maatregelen tot en met 9 februari aanstaande treft u hier aan:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/01/12/posternederland-blijft-in-lockdown.
De actuele informatie over de ontwikkeling van het coronavirus in Nederland vindt u op het
coronadashboard van de Rijksoverheid: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/.
Op 2 februari aanstaande heroverweegt het kabinet het pakket aan maatregelen en wordt bezien of een
versoepeling van de maatregelen mogelijk is.
Vuurwerkverbod
Tijdens de nieuwjaarswisseling was een algeheel vuurwerkverbod van kracht. Het doel hiervan was om
de druk op de zorg tijdens de jaarwisseling niet extra te belasten met mogelijke vuurwerkslachtoffers.
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Zoals de Commissaris van de Koning in zijn nieuwjaarstoespraak van 4 januari jongstleden heeft
verwoord, is de jaarwisseling in onze provincie rustig verlopen, in tegenstelling tot andere delen van ons
land.
Vaccinatie:
De start van de vaccinatie op 6 januari jongstleden wordt voor de langere termijn als een lichtpuntje
gezien om uit deze crisis te komen en in de loop van dit jaar de maatregelen steeds meer los te kunnen
laten. In de eerder genoemde bijgevoegde brief gaat de minister van VWS nader in op de vaccins en de
vaccinatiestrategie.
Tijdelijke wet maatregelen COVID-19
Met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 en de daaruit voortvloeiende
Ministeriële Regelingen per 1 december 2020, zijn de bevoegdheden ter uitvoering van de maatregelen
ter bestrijding van de covid-19 crisis in beginsel weer lokaal belegd bij de burgemeester. In de vorige brief
heeft de Commissaris van de Koning aangegeven dat de burgemeesters zich beraden over de wijze
waarop zij per 1 december 2020 invulling wilden geven aan hun taken en rollen. De burgemeesters
hebben besloten regionaal nauw te blijven samenwerken. Regionale afstemming, informatiedeling en
eenduidige advisering staan hierbij centraal. De burgemeesters kunnen een beroep blijven doen op de
ondersteunings- en adviesstructuur zoals deze tijdens de GRIP 4 fase door de Limburgse
veiligheidsregio’s was ingericht. De burgemeesters en de voorzitters van de Limburgse veiligheidsregio’s
vergaderen volgens een afgesproken frequentie. De Commissaris van de Koning is vanuit zijn taken en
rollen als rijksorgaan, mede op verzoek van de burgemeesters, ook in deze overleggen vertegenwoordigd
en blijft onder andere langs deze weg een vinger aan de pols houden bij de verdere ontwikkelingen.
2. Inventarisatie financiële schadestaat en vervolg
Steunpakket medeoverheden – proces van inventarisatie schades provincies
In het IPO BOFv van 8 april jl. is een traject gestart gericht op compensatie van de schade die
decentrale overheden lijden als gevolg van de Corona-crisis. Dit heeft geleid tot een brief hierover door
de minister van BZK die op 28 mei 2020 aan de Tweede Kamer is verstuurd (zie bijlage 1 bij het
Zevende voortgangsbericht d.d. 9 juni 2020 inzake de ‘Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van
het Coronavirus’). Met het kabinet is afgesproken dat provincies gecompenseerd worden voor reële
kosten en gederfde inkomsten.
In dit kader coördineert en consolideert het IPO de financiële schadestaten van alle provincies. De
definitieve schades van de provincies tot 1 juni zijn op 25 juni 2020 door het IPO Bestuur vastgesteld.
De ingediende schades hebben vooral betrekking op cultuur en de ondersteuning van de regionaal
economische ontwikkelingen. Op 17 augustus 2020 is een IPO BOFv overleg geweest, waarbij de
ingediende schade met de Minister Ollongren van BZK en Staatsecretaris Vijlbrief van Financiën is
besproken. De inzet van IPO is erop gericht dat in de loop van september/oktober de uitgangspunten
worden geformuleerd voor Cultuur en Regionale Economie op basis waarvan de compensatie voor de
tweede tranche kan worden bepaald. Dit is niet gebeurd. Dit geldt ook voor de discussie over de
deelnemingen.
Wat betreft de schade die provincies door de eerste coronagolf hebben geleden bij Regionale
Economie, leek het erop dat de provincies tegen de afspraken in helemaal geen compensatie zouden
krijgen.
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In de gesprekken hierover met het Rijk is hier inmiddels wel een opening gekomen, waarbij is
afgesproken dat er eerst overeenstemming moet zijn over het schadebegrip en dat de werkgroepen
(Cultuur en Regionale Economie) worden georganiseerd die naar de schadeclaim gaan kijken. Voordat
de gezamenlijke provincies inhoudelijke gesprekken aangaan met het Rijk is het nodig dat er in het IPObestuur een besluit wordt genomen wat er door de gezamenlijke provincies wordt verstaan onder
schade voor Cultuur, de deelnemingen en Regionale Economie. De discussie omtrent het schadebegrip
wordt op dit moment gevoerd.
In het BOFv van 10 september 2020 is bevestigd dat voor schade cultuur, voor de directe schade voor
culturele instellingen tot 1 juni 2020, € 8 miljoen gehonoreerd door het Rijk voor de Provincies, hiervan is
€ 1,1 miljoen toegekend aan Provincie Limburg (ontvangen op 26 november 2020). Daarbij is
afgesproken dat voor de bepaling van de schade Cultuur na 1 juni 2020 en voor Regionale Economie
werkgroepen worden ingesteld. Daar is de afspraak uit voortgekomen dat provincies en het Rijk het vóór
het volgende BOFv (25 november 2020) eens moeten zijn over het schadebegrip, en dat er een
werkgroep in het leven wordt geroepen om naar de schadeclaim te kijken. Al snel bleek dat de minister
van OCW geen interesse heeft in een dergelijke werkgroep. De minister van OCW ziet met de
beschikbaarstelling van de € 150 miljoen Cultuursteun aan gemeenten voor zichzelf geen rol meer.
Provincie Limburg is teleurgesteld omtrent deze gang van zaken. Van de vertegenwoordigers wil
Provincie Limburg graag uitleg ontvangen hierover en een reactie over hoe dit gerepareerd kan worden.
Dit is in het IPO Bestuur overleg van 19 november 2020 door Gedeputeerde Burlet ingebracht. In de
vergadering BAC-FIN van 26 november komt dit punt ook aan de orde. Daar wordt ook teleurstellend
gereageerd. Daar wordt echter geconcludeerd dat het een gelopen race is en dat de provincies zich beter
kunnen richten op het vervolgtraject voor Cultuur en Regionale Economie.
Door het IPO wordt richting Het Ministerie van BZK voorgesteld de schade (1 juni 2020 – 31 december
2020) bij de culturele instellingen te inventariseren conform dezelfde systematiek als de bepaling van de
schade tot 1 juni 2020 en deze op te voeren als vervolgschade. Deze schadepost (tot 1 juni 2020) is door
BZK immers eerder ongewijzigd overgenomen en gecompenseerd. Het voorstel is door het Ministerie van
BZK overgenomen en de inventarisatie bij de culturele instellingen via de Provincies zal in januari door
IPO worden uitgezet.
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Financiële schadestaat, stand per 5 januari 2021
In navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de laatste vijf schadestaten waarover uw Staten tot
op heden vertrouwelijk zijn geïnformeerd, inclusief een verwijzing naar het betreffende voortgangsbericht
en de periode dat de financiële schadestaat onder oplegging van geheimhouding ter inzage heeft
gelegen voor uw Staten:
Financiële schadestaat
Stand per 25 augustus 2020
Stand per 29 september 2020
Stand per 27 oktober 2020
Stand per 24 november 2020
Stand per 5 januari 2021

Voortgangsrapportage
Elfde Informerend stuk
Twaalfde Informerend stuk
Dertiende Informerend stuk
Veertiende Informerend stuk
Vijftiende Informerend stuk

Ter inzage
4 september t/m 17 september 2020
9 oktober t/m 22 oktober 2020
6 november t/m 19 november 2020
4 december t/m 17 december 2020
15 januari t/m 28 januari 2021

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt is de laatste financiële schadestaat door de betrokken provinciale
medewerkers geactualiseerd naar de stand per 5 januari 2021. In deze financiële schadestaat is
financiële informatie van diverse bedrijven beschreven. Om die reden kan in dit openbare Informerend
stuk niet worden ingegaan op de individuele risico’s. De financiële schadestaat naar de stand per 5
januari 2021 zal onder oplegging van geheimhouding voor uw Staten ter inzage worden gelegd.
In geabstraheerde generieke zin kunnen, ten opzichte van de vorige financiële schadestaat (stand per 24
november 2020) de volgende ontwikkelingen worden vermeld:
-

Begrotingsinstellingen en cultuurinstellingen
o Via het vervolgtraject Bestuurlijk Overleg financiële Verhoudingen / IPO wordt aangestuurd op
een tweede inventarisatie begin 2021 van de schade over de periode 1 juni tot en met 31
december 2020 ter indiening bij het Ministerie van BZK.

-

Openbaar vervoer:
o Voor de beschikbaarheidsvergoeding kan worden medegedeeld dat de Provincie op 9
december 2020 op basis van de aanvraag van Arriva de beschikking 2020 heeft ontvangen van
het ministerie van I&W. Het besluit van het college (gemandateerd aan mevrouw BrugmanRustenburg) en de betaling aan Arriva wordt voorbereid.
o Reizigersaantallen in het Limburgse openbaar vervoer blijven -helaas- op het niveau van de
afgelopen weken. Na overleg met Arriva en de ingestelde lockdown (december 2020) gaan wij
ervan uit dat het aantal reizigers binnen het openbaar vervoer behoorlijk zal gaan dalen en
waarschijnlijk op hetzelfde niveau zal uitkomen van het voorjaar (afname van meer dan 85% ten
opzichte van 2019).
o De nieuwe (bus)dienstregeling is op 13 december 2020 van start gegaan met de op maat
aangevulde vakantiedienstregeling. Met de inzichten van nu blijft deze dienstregeling tot na de
carnavalsvakantie (22 februari 2021) van kracht. waarbij ook het busvervoer voor scholieren
wordt afgeschaald.
o Ook de inzet van het treinmaterieel zal kritisch worden bekeken en worden afgeschaald. Arriva
zal er natuurlijk voor zorg dragen dat het openbaar vervoer toegankelijk blijft voor de cruciale
beroepen en daar waar nodig zal maatwerk worden geleverd.
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-

Het verkeerseducatieproject Traffic Informers heeft in 2020 subsidie van de Provincie ontvangen.
Vanwege de sluiting van de scholen en het tegenhouden van extern bezoek op scholen hierna heeft
het verkeerseducatieproject niet geheel conform resultaatafspraak kunnen plaatsvinden. In het RO
van OV en Fiets van gedeputeerde Brugman is daarom afgesproken om de looptijd van de subsidie
te verlengen en daarnaast een kleine tegemoetkoming in de kosten te geven. Het gaat om een
bedrag van € 9.375. Het totale subsidiebedrag is € 75.000.

-

BOA’s zijn in het kader van de noodverordening t/m 21 mei 2020 voor de Veiligheidsrisico’s ingezet.
Momenteel (5 januari 2021) is er geen sprake meer van inzet in het kader van deze noodverordening.

Binnengekomen hulpvragen
Periodiek wordt over alle binnengekomen hulpvragen gerapporteerd. In deze rapportage wordt een aantal
analyses opgenomen zoals bijvoorbeeld overzichten over de ontwikkeling van het aantal hulpvragen per
dag en per week, hulpvragen verdeeld naar instrument (bijv. subsidies, financieringen, verbonden
partijen), subsidiehulpvragen verdeeld naar aard (bijv. termijnverlenging, inhoudelijke projectwijziging,
uitstel subsidievaststelling et cetera) en overzichten met hulpvragen per branche en begrotingscategorie.
De laatste rapportage is opgesteld naar de stand per 4 januari 2021 (11:00 uur) en als bijlage 1
opgenomen bij de laatste vertrouwelijke financiële schadestaat.
De openbare versie van de rapportage binnengekomen hulpvragen is gepubliceerd op de website van de
provincie, zie https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/impactmonitor/.
Compensatie gemeenten
In december 2020 heeft het kabinet een derde compensatiepakket voor gemeenten vastgesteld. Het
derde pakket compenseert gemeenten voor extra lasten en gemiste inkomsten door
coronamaatregelen. Het pakket heeft betrekking op 2020 en 2021.
Voor zover de compensatie via het gemeentefonds aan de gemeenten wordt verstrekt, is de informatie
daarover in de decembercirculaire 2020 naar buiten gebracht.
Een informerend stuk over de decembercirculaire 2020 en het derde compensatiepakket zullen wij u in
de derde week van januari 2021 toesturen.
3. Limburgse aanpak tot herstel
Met de Voorjaarsnota 2020 en de Programmabegroting 2021 is onder de noemer ‘Rolvast, koersvast en
met versterkte slagkracht’ en aanvullend op de directe crisismaatregelen een raamwerk bepaald voor de
aanpak tot herstel. Dit raamwerk vullen wij verder in.
Wij versterken onze slagkracht binnen onze reeds vastgestelde beleidsmatige en financiële kaders. Deze
maatregelen zijn opgenomen in de Voorjaarsnota 2020 en de Programmabegroting 2021 onder de
noemer ‘versterkte slagkracht’ zoals: het versnellen van infrastructurele maatregelen, versterking van het
LEF-fondsvermogen, versnelde inzet van middelen voor restauratieprojecten, extra ruimte voor onze
maatschappelijke organisaties en de inzet van LIOF voor MKB en versnelde inzet voor toeristisch herstel.
Ook ligt er het advies van de Taskforce Limburg na corona (BEST), gericht aan de Provincie Limburg en
een breed pallet van stakeholders in Limburg om in samenwerking en samenhang te bewegen met
aanknopingspunten voor herstel en brede welvaart. Zie de laatste mededeling hierover (kenmerk
2020/38545) en de site: https://limburgnacorona.nl/.
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Een eerste reactie vanuit onze rol hebben we gegeven in de brief gericht aan uw Staten (kenmerk
2020/44399). De uitwerking van die eerste reactie vindt de komende maanden plaats. Een belangrijk
onderdeel is de Statenconferentie BEST (zoals voorzien op 12 februari 2021) met aandacht voor de
aanbevelingen en de rol van de Provincie in het geheel van krachten op weg naar een brede welvaart.
De opbrengsten van de Statenconferentie worden ook betrokken bij de voorbereidingen tot de
Voorjaarsnota 2021.
Aanvullend op de eigen maatregelen en aanpak voor herstel houden wij nauw contact met andere
provincies via het IPO en het Ministerie van EZK gezien de ideeën die daar ook in ontwikkeling zijn voor
regionale en nationale herstelambities en de interbestuurlijke afstemmingen hierover. Het Rijk heeft in de
begroting EZK namelijk ruim € 1 mld. opgenomen om de regionale economie te herstellen en te
stimuleren. Net als bij de actuele steunmaatregelen en het proces tot schadecompensatie nemen we ook
het initiatief om reeds genomen maatregelen tot herstel en voorgenomen maatregelen mee te nemen in
een totaalbod van provincies aan het Rijk. Nationale en Europese programma’s zijn daarbij in beeld om
onze slagkracht te versterken. Doel is maximaal investeren in groeiherstel en brede welvaart van regio’s,
waaronder Limburg. Zowel bij EU, Rijk als provincies is de inzet gericht op:
1. het vergroten van de weerbaarheid van getroffen bedrijven, sectoren en regio’s;
2. het herstellen van het verdienvermogen van nationale en regionale economieën (o.a. door
investeringen) en werkgelegenheid te behouden resp. te creëren;
3. het oppakken van grote maatschappelijke opgaven (transities en innovatie).
Over de vraag hoe dit koppelingsvraagstuk in de praktijk te organiseren, is afgesproken om begin 2021
een tafel in te richten met deelname van het Ministerie van EZK, provincies, gemeenten en ROM’s.
Daarbij is het de bedoeling om voort te bouwen op wat al loopt en dit te versnellen met een accent op een
bovenregionale aanpak. Provincies en gemeenten zijn uitgedaagd samen met voorstellen te komen, ook
inspelende op rijksbeleid en -instrumentarium. Concretisering en uitvoering van de gemaakte afspraken
op de opgaven in het uitgewerkte IPO Herstelplan staat in de komende maanden centraal.
Zie ook:
 IPO herstelplan: https://nieuws.ipo.nl/overheden-bundelen-krachten-voor-herstellen-en-versnelleneconomische-ontwikkeling/
 De brief van 16 december jl. aan de Tweede Kamer van de Staatssecretaris van Economische Zaken
en Klimaat over de ‘Uitvoering motie Heerma en Segers over IPO Herstelplan’ (bijlage).
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Onderwerp
Vertrouwelijke inzage van de ‘Inventarisatie financiële schadestaat (stand per 5 januari 2021)’ en
bekrachtiging geheimhouding

Geachte Staten,
In aanvulling op de brief aan uw Staten inzake vijftiende voortgangsbericht ‘Provinciale maatregelen
tegen de gevolgen van het Coronavirus’ hebben wij in onze vergadering van 12 januari 2021 besloten
om de Inventarisatie financiële schadestaat (stand per 5 januari 2021) onder oplegging van
geheimhouding voor Provinciale Staten ter inzage te leggen bij uw griffie, en wel vanaf vrijdag 15
januari tot en met 28 januari 2021. Van deze geheime informatie mag u alleen kennis nemen.
Artikel 25, tweede lid van de Provinciewet bepaalt dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), geheimhouding kan worden opgelegd door Gedeputeerde
Staten ten aanzien van stukken die aan Provinciale Staten en aan leden van Provinciale Staten worden
overgelegd.
Op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, Wob blijft het verstrekken van informatie
achterwege indien sprake is van bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn
verstrekt. In voornoemde Inventarisatie financiële schadestaat (stand per 5 januari 2021) is informatie
over de bedrijfsvoering van een aantal partijen te herleiden. De financiële informatie van diverse bedrijven
is beschreven, welke inzicht geeft in de financiële bedrijfsvoering. Derhalve achten wij het op grond van
voornoemd artikel rechtvaardig om dit document onder oplegging van geheimhouding voor u ter inzage te
leggen.

√
Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
postbus@prvlimburg.nl

Tel + 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limburg.nl

IBAN –nummer:
NL08RABO0132575728
BIC-code: RABONL2U

Voorts blijft het openbaar maken van informatie achterwege indien dit niet opweegt tegen het
economische of financiële belang van een bestuursorgaan. Openbaarmaking van de informatie in
voornoemde documenten zal lopende trajecten in nadelige zin beïnvloeden ten aanzien van de Provincie
Limburg, aangezien andere partijen hieruit argumenten kunnen afleiden en deze kunnen gebruiken om
hun eigen onderhandelings- en procespositie aan te passen. Derhalve is hier sprake van artikel 10,
tweede lid, aanhef en onder b en g van de Wob. Het voorkomen van het onevenredig bevoordelen van
andere partijen alsmede het onevenredig benadelen van de Provincie Limburg staat in de weg aan
openbaarmaking hiervan. Het is onwenselijk als de beschrijving van de risico’s in de openbaarheid
terecht komt.
Uw Staten worden tevens geadviseerd om de oplegging van deze geheimhouding te bekrachtigen als
bedoeld in artikel 25, derde lid van de Provinciewet en te bepalen dat de geheimhouding zal voortduren
totdat Provinciale Staten haar bij nader besluit zullen opheffen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris
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16 december 2020
Uitvoering motie Heerma en Segers over IPO Herstelplan

Ons kenmerk
DGBI-DR / 20304452

Geachte Voorzitter,
Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 16 en 17 september jl. hebben
de leden Heerma (CDA) en Segers (ChristenUnie) een motie (Kamerstuk 35570,
nr. 16) ingediend om op basis van de in het IPO Herstelplan aangegeven
investeringsintenties van de provincies en de extra middelen in de begroting 2021
voor regionaal economische ontwikkeling, gezamenlijk te komen tot een
uitwerking van het IPO Herstelplan. De motie verzoekt de Tweede Kamer daarover
voor het kerstreces te informeren. In deze brief, die is afgestemd met het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeentes (VNG),
informeer ik u over de wijze waarop het kabinet uitvoering heeft gegeven aan
deze motie.
In de brief wordt eerst ingegaan op het IPO Herstelplan en de gekozen prioritaire
opgaven in de uitwerking ervan. Om u vervolgens te informeren over de
afspraken, die ik met regionale bestuurders en vertegenwoordigers van het mkb
over deze opgaven heb gemaakt in een recent Bestuurlijk Overleg Regionale
Economie. Vervolgens wordt ingegaan op het belang voor economisch herstel van
continuering en doorontwikkeling van bestaande samenwerkingen tussen Rijk en
regio op het economisch domein. De brief wordt afgesloten met informatie over de
gezamenlijk inzet voor het vervolg.
Uitwerking IPO Herstelplan
Op 9 september jl. is het IPO Herstelplan door de gezamenlijke provincies aan mij
aangeboden. Het herstelplan beoogt het verdienvermogen van de regionale
economieën te herstellen en te vergroten en werkgelegenheid te behouden en te
creëren. De gezamenlijke provincies zien het herstelplan als onderdeel van een
langjarige samenwerking met EU, Rijk en andere regionale partners.
Het herstelplan bevat acties, opgebouwd rondom een aantal prioriteiten, waarin
de provincies ook willen investeren:
• investeringen in duurzaam groeivermogen van de regionale economieën met
ondersteuning van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s);
• werken aan nieuwe toepassingen en bedrijvigheid ten behoeve van bijdragen
aan maatschappelijke uitdagingen in de regio;
• investeren in inzetbaarheid en weerbaarheid van mensen (human capital) om
werknemers te behouden voor de arbeidsmarkt;
• meer inzetten op bovenregionale samenwerking;
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• integrale aanpak van gebiedsontwikkelingen.
De gezamenlijke provincies hebben het herstelplan in de afgelopen maanden
verder geconcretiseerd, waarbij de VNG, de ROM’s en het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK) zijn betrokken. Deze concretisering heeft
geleid tot drie belangrijke thema’s voor het herstel van de regionale economieën,
die met voorrang worden opgepakt: ontwikkelkracht/innovatie, human capital en
gebiedsontwikkeling. Op elk van deze thema’s zijn aanknopingspunten
geformuleerd voor koppelingen met de inzet, aanpakken en instrumenten van Rijk
daarop. Voortbouwen op wat al loopt en daarop versnellen én uitgaan van een
bovenregionale insteek zijn hierbij als uitgangspunten genomen.
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Samenhangend investeren
In een Bestuurlijk Overleg eind november jl. heb ik met provinciale en
gemeentelijke bestuurders en bestuurlijke vertegenwoordigers van het mkb (MKBNederland en mkb/topsectoren) over het uitgewerkte IPO Herstelplan gesproken.
Daarin is in algemene zin vastgesteld dat het leggen van slimme koppelingen en
verbindingen tussen de inzetten, aanpakken, en instrumenten van EU, Rijk en
regio voor economisch herstel de slagkracht versterkt van elk van de afzonderlijke
inzetten. Geconstateerd is dat deze verbindingen ook mogelijk zijn vanwege een
sterke gelijkenis in de filosofie voor de inzetten op economisch herstel. Zowel bij
EU, Rijk als regio is de inzet gericht op:
• het vergroten van de weerbaarheid van getroffen bedrijven, sectoren en
regio’s;
• het herstellen van het verdienvermogen van nationale en regionale
economieën (o.a. door investeringen) en werkgelegenheid te behouden resp.
te creëren;
• het oppakken van grote maatschappelijke opgaven (o.a. duurzaamheid en
digitalisering).
In het gesprek is waardering geuit voor de inspanningen van de provincies om aan
de slag te gaan met economisch herstel, hun bereidheid om daarin zelf fors te
investeren en dat op basis van een bovenregionale insteek te willen doen. En met
het betrekken van de VNG en de ROM’s heeft de gezamenlijke aanpak gericht op
economisch herstel een brede regionale insteek gekregen.
Op de drie bovengenoemde opgaven in het uitgewerkte IPO Herstelplan zijn in het
overleg conclusies getrokken en afspraken gemaakt.
Ontwikkelkracht/innovatie
Bij deze opgave in het IPO Herstelplan is het beeld eensluidend dat de gekozen
bovenregionale insteek voor het ontwikkelen en tot uitvoering brengen van
regionale investeringsprojecten leidt tot focus en massa in de regionale inzet. En
dat hierdoor de koppelingsmogelijkheden met de Rijksinzet toenemen. Inmiddels
zijn door de regionale partijen bovenregionale investeringsprojecten benoemd op
thema’s als Chemie/waterstof, Food & Agri, Life Sciences & Health, Smart
Industry, Groene en circulaire economie. Een aantal van deze projecten, die
worden opgewerkt en uitgevoerd door publiek-private consortia, is startklaar.
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Over de vraag hoe dit koppelingsvraagstuk in de praktijk te organiseren, is
afgesproken om begin 2021 een tafel in te richten met deelname van in elk geval
EZK, provincies, gemeenten en ROM’s, waarop bovenregionale
investeringsplannen worden bezien op een viertal aspecten:
• de robuustheid van het bovenregionale karakter;
• de inhoudelijke aansluitingsmogelijkheden met nationale initiatieven, met
nadrukkelijk aandacht voor de initiatieven in het kader van het Missiegedreven
Topsectoren- en innovatiebeleid;
• de termijn waarop het voorstel van start kan gaan;
• de instrumenten en fondsen aan de kant van EU, Rijk en regio voor de
eventuele ondersteuning ervan.
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Over het laatstgenoemde aspect is afgesproken dat op korte termijn een
gezamenlijk beeld wordt gevormd over de financiële bronnen bij regionale
overheden en Rijk om de inzet tot samenhangend investeren in de praktijk
mogelijk te maken. Het betreft dan inzicht in budgetten, looptijden, doelgroepen
en financieringsvoorwaarden. Aan Rijkskant gaat het dan onder meer om het
Groeifonds, de instrumenten en middelen in het kader van het Missiegedreven
Topsectoren- en innovatiebeleid en de middelen uit Europese fondsen als REACTEU, Just Transition Fund (JTF) en EFRO/Interreg, en uit de Europese Recovery and
Resilience Facility (RRF). Aan regionale kant gaat het om bestaande middelen voor
economisch beleid, maar ook nieuwe, extra middelen in verband met de huidige
crisis. Meerdere provincies hebben daar specifieke fondsen voor opgezet. Ook
geven provincies sturing aan de inzet van middelen uit de genoemde Europese
fondsen.
Overigens past bij het laatstgenoemde aspect ook de nuancering dat de
uitspraken aan de tafel gaan over toeleiding van het investeringsvoorstel naar een
mogelijk passende financiële bron. Voor besluitvorming over beschikbaarstelling
van middelen zijn de indienings- en selectiemechanismen van het desbetreffende
fonds of instrument leidend.
Voor het effectief functioneren van deze tafel is het van belang dat de
ontwikkeltaak van de ROM’s meer afgestemd wordt ingevuld op het verder
opwerken van bovenregionale investeringsprojecten. En door daarbij regionale
hubs te betrekken, waar onder meer wordt gewerkt aan digitalisering en
verduurzaming van het brede mkb, kan een groot aantal mkb-bedrijven worden
bereikt. Voor de stimulering van dit brede mkb is de inzet om deze bedrijven
gebruik te laten maken van de lijnen van het MKB-Actieplan via afstemming van
de regionale en nationale agenda’s. Op regionaal niveau zijn er diverse
instrumenten en initiatieven om het mkb te ondersteunen, zoals fieldlabs,
proeftuinen en digitale werkplaatsen. Rijk en regio bekijken wat nodig is om de
bestaande initiatieven zo goed mogelijk met elkaar te verbinden, zodat een
optimale synergie ontstaat.
Ter ondersteuning van het innovatieve mkb heeft het kabinet in het kader van
economisch herstel € 150 miljoen voor de fondsversterking van de ROM’s
beschikbaar gesteld. Voor het uitzetten van de middelen is er met de ROM’s en
overige aandeelhouders een generiek kader opgesteld. Zo is er afgesproken dat
de fondsen van de ROM’s worden aangevuld met een eigenvermogensstorting in
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het hoofdfonds, waarop de aandeelhoudersinstructie van toepassing is. Hoe
verder invulling wordt gegeven aan de eigenvermogensstorting vereist maatwerk
en zal per ROM nader worden bepaald.
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Human Capital
Voor deze opgave in het IPO Herstelplan is afgesproken dat de gezamenlijke focus
op de korte termijn ligt bij het verstevigen van de arbeidsmarktregio’s en het
ontwikkelen van banen en talenten van de toekomst. Hiermee wordt aangesloten
bij de kabinetsmaatregelen in het sociaal pakket. Provincies kunnen een
belangrijke bijdrage leveren aan de grote opgaven die er liggen. Hoewel er
verschillen zijn tussen de wijze waarop provincies op dit autonome beleidsveld
inzetten, zijn de overeenkomsten groter en werken provincies in lijn met andere
overheidslagen aan versterking van de (werking van de) arbeidsmarkt. Gedacht
wordt aan het aansluiten bij de nieuw te vormen regionale mobiliteitsteams met
regelingen, kennis en netwerken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat provinciale
arbeidsmarktvraagstukken gekoppeld worden aan de om- en bijschooltrajecten.
De betrokken ministeries en regionale overheden werken op dit moment verder
aan concrete voorstellen en hebben daarbij aandacht voor de verschillende rollen
en schaalniveaus.
Gebiedsontwikkeling
In het Bestuurlijk Overleg is vastgesteld dat de vitaliteit van (binnen)steden,
kernen en werklocaties ook van invloed is op het economisch herstel. Afgesproken
is om de focus in de dialoog tussen Rijk en regio over deze opgave nu in eerste
instantie te richten op de herstructurering van winkelgebieden van binnensteden
en kernen. En om de dialoog over de activiteiten die daarvoor aan de kant van
Rijk en regio kunnen worden opgepakt, te voeren in het kader van een door mij te
ontwikkelen aanpak voor de inzet van het beschikbare budget van € 100 miljoen
voor deze opgave op de Rijksbegroting. Inzet hierbij is een meerjarig programma
vanaf 2021 op grond waarvan publiek-private plannen worden ondersteund. Bij de
te ontwikkelen aanpak, die in het voorjaar 2021 gereed is, worden de regionale
overheden betrokken.
Bestaande samenwerkingen op het economisch domein
Ook bestaande samenwerkingen tussen Rijk en regio op het economisch domein
zijn belangrijke bouwstenen voor economisch herstel. In de afgelopen jaren zijn er
samenwerkingen tot stand gekomen op thema’s als onderwijs-arbeidsmarkt,
innovatie-stimulering, retail, grensoverschrijdende economie en ondersteuning
van het brede mkb (onder meer op verduurzaming en digitalisering). Deze
samenwerkingen hebben op verschillende manieren vorm gekregen, bijvoorbeeld
in gezamenlijke agenda’s of programma’s of door middel van convenanten of een
set afspraken. Voorbeelden zijn het Techniekpact, de Retailagenda, MKB-deals,
het Kennis- en Innovatieconvenant, Techleap en de MKB-Samenwerkingsagenda.
Eind 2019 is een economisch samenwerkingsplatform tussen EZK, provincies,
MKB-Nederland en mkb/topsectoren ingesteld, waarin economische kansen voor
maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Het gesprek over de
bovengenoemde samenwerkingen en de vernieuwingen daarop wordt binnen dit
platform gevoerd evenals gezamenlijke beleidsanalyse en beleidsvorming op de
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maatschappelijke opgaven. Met het oog op economisch herstel is ook recent de
VNG tot dit platform toegetreden.

Ons kenmerk
DGBI-DR / 20303190

In het Bestuurlijk Overleg is geconstateerd dat de bestaande samenwerkingen het
gemeenschappelijk fundament vormen voor het aanbrengen van de gewenste
samenhang tussen de herstelmaatregelen van regionale overheden en Rijk, die
lopen langs de lijnen van het IPO Herstelplan en het steun- en herstelpakket van
het Rijk. En dat het voor economisch herstel belangrijk is om deze
samenwerkingen door te zetten en door te ontwikkelen. Voor twee instrumenten
voor het innovatieve mkb is een dergelijke doorontwikkeling voor 2021 aan de
orde, namelijk de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en de
Vroege fase financiering (VFF). Daarvoor zijn concrete afspraken gemaakt. Voor
MIT gaat het om doorontwikkeling van het instrument in het licht van het
vernieuwde Missiegedreven Topsectoren- en innovatiebeleid en de Regionale
Innovatie Strategieën. Met een concrete vertaling naar inrichting langs de
thematische Kennis- en Innovatie Agenda’s en openstelling van het geheel in de
regio. Voor VFF betreft de doorontwikkeling het aanbrengen van verdere
samenwerking en harmonisatie van de landelijke en de regionale VFF-inzet,
resulterend in een gezamenlijk (landelijk afgestemd) instrument. Met regionale
verankering en uitvoering onder één gezamenlijke naamgeving, waardoor de
herkenbaarheid bij het mkb wordt vergroot.
Vervolg
De reactie op de bovengenoemde motie geeft de huidige stand in het traject van
provincies, gemeenten, andere regionale stakeholders en Rijk op weg naar
economisch herstel. Een weg van lange adem. Concretisering en uitvoering van de
gemaakte afspraken op de opgaven in het uitgewerkte IPO Herstelplan staat in de
komende maanden centraal. Voorts is blijvende dialoog nodig om aanvullende
opgaven te benoemen, die kunnen bijdragen aan economisch herstel en
waaronder gezamenlijke schouders nodig zijn voor realisatie ervan.
De samenwerkende partijen zetten daarom de inspanningen en inzetten in de
komende periode door, volgens de lijnen van deze brief. Voor het onderlinge
gesprek over de voortgang en de afstemming op aanvullende gezamenlijke acties
wordt het economisch samenwerkingsplatform benut. Afhankelijk van de inhoud
zullen ook andere ministeries of regionale stakeholders bij deze overlegtafel
worden uitgenodigd. Ook op bestuurlijk niveau zal in dezelfde samenstelling van
het overleg eind november jl. periodiek overleg gevoerd worden in het teken van
economisch herstel.
Hoogachtend,

mr. drs. M.C.G. Keijzer
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat
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Zesde rapportage uitwerking en uitvoering ‘Motie 2605 2e Gewijzigd Van Caldenberg cs inzake Maatregelenpakket Corona’
Bij de besluitvorming van het Statenvoorstel Voorjaarsnota 2020 diende de SP fractie een begeleidende brief in als bespreekstuk: Maatregelenpakket Corona,
brief SP fractie (Van Caldenberg) van 25-6-2020 (PS 2020-26830). In die brief wordt toegelicht dat een aantal statenleden op 17 en 22 juni een webex
meeting hebben gehad met vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld inzake Coronamaatregelen. De verslagen van die gesprekken zijn bij de
brief gevoegd.
Uit deze twee bijeenkomsten is motie 2605 2e gewijzigd ontstaan; een maatregelenpakket Corona. De motie werd op 29.6.2020 aangenomen door
Provinciale Staten. In de motie wordt GS opgeroepen om voortvarend aan de slag te gaan met de uitwerking van 15 punten die onderverdeeld zijn in 3
verschillende rollen van de Provincie, te weten die van lobbyen, investeren/financieren, coördineren en communiceren. Provinciale Staten hebben ons college
opgeroepen de maatregelen uit te werken in een plan van aanpak en dit aan de Staten ter besluitvorming voor te leggen voor de vergadering van 25
september 2020. Daar waar voorstellen voorzien moeten worden van financiële dekking is het college meegegeven dat de voorkeur uitgaat naar eigen
middelen.
In deze zesde rapportage treft u deze uitwerking met de actualisaties schematisch aan waarbij we deze indeling naar rolopvatting hebben vastgehouden. Bij
de uitwerking en uitvoering van alle 15 maatregelen hebben wij de verslagen met het maatschappelijk middenveld betrokken om de intentie van de
maatregelen op de juiste manier te duiden. De voortgang van maatregelen t.a.v. de Coronacrisis die raken aan de motie hebben wij steeds op een duidelijke
manier schematisch verwerkt ten opzichte van de eerdere rapportages. Dit stelt uw Staten in staat om de voortgang op de motie goed te kunnen volgen. De
huidige situatie vraagt een constante alertheid van ons Provinciaal bestuur en daarom staan wij in nauw contact met onze partners om te bepalen wat nodig is
en waar wij vanuit onze rol een bijdrage kunnen leveren ter beperking van de sociale en economische schade die het virus met zich meebrengt. In de
beantwoording vindt u deze strategie steeds terug. Steeds vanuit van onze principes zoals bepaald vanaf de Voorjaarsnota 2020: rolvast, koersvast en met
versterkte slagkracht!

Uitwerking per onderdeel van de motie

a

Motie onderdeel
Lobby
voor de Regiodeal NoordLimburg in het kader van
gezondheid te versterken

Aanpak GS
Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Provinciale Staten zijn over de Regiodeal Noord-Limburg geïnformeerd via de mededeling portefeuillehouder van 13 juli
2020 (2020/25512). De Regio Noord-Limburg heeft de ambitie uitgesproken om in 2025 de gezondste regio van
Nederland te worden. Het thema ‘gezond’ loopt als rode draad door de regiodeal en diverse projecten die dit najaar van
start gaan zijn hierop gericht. Zo is er een meerjarig programma van Stichting Gezondste Regio 2025 waarin talloze
activiteiten naar scholen, instellingen en werkgevers wordt verzorgd op het gebied van positieve gezondheid. Ook
innovaties op het gebied van voeding en gezondheid worden op de Brightlands Campus Greenport Venlo en in het
Fieldlab Voeding en Gezondheid met diverse partners uitgevoerd. Tenslotte wordt er juist in tijden van Corona ook door
de helft van de Noord-Limburgse huisartsenpraktijken ingezet op meer aandacht voor positieve gezondheid,
burgerinitiatieven en meer tijd van de patiënt in de praktijk en mindere noodzakelijke verwijzingen naar de ziekenhuizen.
De bewezen effecten van de pilot in Afferden worden nu voor heel Noord-Limburg verder opgepakt en toegepast. Juist
deze investeringen zijn belangrijk om nu te doen en door te zetten. Ruim 30 partners (bedrijfsleven, onderwijsinstellingen
en overheden) committeren zich dan ook juist nu aan de uitvoering en realisatie hiervan.
Voor de zomer 2020 is er met het rijk overeenstemming bereikt over de Regiodeal Noord-Limburg. Dit is vastgelegd in
een meerjarige overeenkomst (de deal). Tevens is er een 1e tranche aan concrete projecten gereed gekomen welke na
de zomer in uitvoering genomen kunnen worden. In de 1e helft van 2021 volgt een tweede en laatste tranche aan
projectvoorstellen. Provinciale Staten worden daarover actief geïnformeerd.
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
In de eerste tranche van de Regiodeal Noord-Limburg is door de Sociale Agenda geïnvesteerd in:
Ontwikkelplan Gezondste Regio 2020-2022
Burgerinitiatieven en huisartsenzorg in tijden van Corona en erna
Programma Jeugd, voeding en gezondheid
Fieldlab Voeding en Gezondheid
Wijkgerichte 'data driven' aanpak
De subsidieaanvraag van de Stichting Gezondste Regio is inmiddels afgehandeld en initiatiefnemers zijn gestart met het
uitvoeren van de ambities opgenomen in het Plan van Aanpak. Van de overige projecten verwachten we de
projectplannen uiterlijk eind dit jaar.

Deze Regiodeal is tot stand gekomen tijdens de Coronapandemie. Alle partners hechten er onverminderd aan om de
uitvoering van deze regiodeal voortvarend ter hand te nemen en hebben daarom gezamenlijk extra oog voor het borgen
van dit commitment en het draagvlak tijdens de uitvoeringsfase van deze Regiodeal. Juist in deze ingewikkelde tijd
vinden Rijk, Provincie en regio het van groot belang om gezamenlijk te investeren in en een impuls te geven aan de
brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en bedrijven in de regio.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
De fase van het indienen van de overeengekomen projecten in de vorm van concrete subsidieaanvragen bij de Provincie
(aangezien de Provincie bij deze regiodeal de rol van kassier vervult) is in volle gang; het verlenen van de subsdidies zal
voor het merendeel van de projecten begin 2021 plaatsvinden.

Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.

b

Lobby
Richting de Rijksoverheid in te
zetten voor verlaging van het
BTW-tarief onder andere gelet
op de specifieke Limburgse
grensligging en de hiervoor
getroffen maatregelen van onze
buurlanden

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Het Kabinet heeft op 7 juli Kamervragen beantwoord over BTW verlaging
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/07/07/kamervragen-btw-verlaging-duitsland) met de
volgende strekking. Zowel in Nederland als in de buurlanden zijn er maatregelen genomen om ondernemers te helpen
tijdens de coronacrisis. De tijdelijke btw-verlaging in Duitsland en België is een maatregel van de overheden om
ondernemers te steunen. De Nederlandse overheid heeft voor ondernemers die moeilijkheden ervaren tijdens de
coronacrisis diverse fiscale maatregelen getroffen. Deze maatregelen bieden ondersteuning aan ondernemers die direct
gevolgen ondervinden van de crisis. Vanuit kabinetsbeleid is een tijdelijke verlaging van het Nederlandse btw-tarief
strijdig met de neutraliteit van het beleid ten aanzien van geografische ligging van ondernemers. Vanuit Limburg zullen
we de effecten in de gaten houden en indien nodig onder de aandacht brengen.
Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
We houden vinger aan de pols bij gemeenten en zoeken indien nodig contact met grensprovincies.
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:

We zijn in contact met verschillende gemeenten die ook met het vraagstuk van de btw-verlaging bezig zijn. We gaan in
overleg en houden een vinger aan de pols bij verschillende gemeente. Als er signalen zijn dat er effecten zijn, zullen wij
dit rapporteren.
Actualisatie bij deze zesde rapportage:
Vanaf 1 januari 2021 gelden weer de reguliere btw-tarieven in Duitsland. Mochten er achteraf nog signalen zijn over de
effecten, zullen wij dit rapporteren.
c

Lobby
Bij andere overheden in te
zetten, en daarbij zelf het goede
voorbeeld te geven, om de
uitgestelde belastinginning (tot
1 september) vanaf dat moment
niet onmiddellijk te gaan innen
maar gespreid over een
afbetalingstermijn van 3 tot 4
jaar om de liquiditeitspositie bij
bedrijven en organisaties
gezond te houden

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Om de liquiditeitsposities bij bedrijven en organisaties gezond te houden hebben wij, zoals beschreven in onze eerdere
Coronabrieven (met name het “Tweede informerend stuk ‘Provinciale maatregelen tegen de gevolgen van het
Coronavirus d.d. 31 maart 2020”) diverse maatregelen genomen. Deze bestaan onder andere uit het zo snel mogelijk
betalen van facturen en bijvoorbeeld het uitstel verlenen van aflossingsverplichtingen bij zowel kredietnemers van de
provincie als bij kredietnemers van onze fondsen als het LIOF, MKBL, LBDF, LEF en SvN. Deze ingezette coulancelijn
blijven wij aanhouden.
Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.

d

Lobby
In de richting van de
Rijksoverheid te voeren om het
belang van voldoende
beschikbaar en opgeleid
zorgpersoneel te onderstrepen
en te organiseren, in lijn met
het SER-rapport van juni 2020

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
We sluiten hiervoor aan bij de IPO lobby (regionale) zorg onder regie van de provincie Flevoland richting de Tweede
Kamer en het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport.

Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
In juli 2020 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een brede uitvraag gedaan
onder allerlei partners voor een reactie op de concept Houtskoolschets Acute Zorg in Nederland.
Het Ministerie heeft daarbij de houtskoolschets geplaatst op www.internetconsultatie.nl. Hiermee faciliteren
ze een openbare internetconsultatie. Belangstellenden kunnen tot 1 november 2020 reageren. Na 1
november worden alle reacties samengevoegd en aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Ministerie
geeft aan dat de definitieve besluitvorming over de nieuwe inrichting en de financiële bekostiging van de
acute zorg aan het nieuwe Kabinet is.

In IPO verband hebben wij een bijdrage geleverd aan een gezamenlijke reactie namens IPO. In de
Houtskoolschets van het Ministerie staat opgenomen dat het van belang is dat iedereen de zekerheid
heeft en houdt over beschikbaarheid van acute zorg van de beste kwaliteit. Dag en nacht. In de lobby naar het Rijk zetten
wij in op het behouden van zorg en voldoende kwalitatief zorgaanbod in Limburg. Wij zouden in de verdere uitwerking van
de houtskoolschets opgenomen willen zien hoe de acute zorg (met name op de de IC’s) opgeschaald kan worden met
voldoende en goed opgeleid personeel. Dat blijft in de basis een belangrijk aandachtspunt. Dit hebben wij ook
aangegeven in onze gezamenlijke reactie vanuit IPO-verband op de houtskoolschets.
Zie hiertoe ook de (aanstaande) beantwoording van de schriftelijke vragen inzake dreigende sluiting SEH regionale
ziekenhuizen.
Gedeputeerde Housmans heeft op 2 oktober jl. inzake de houtskoolschets overleg gevoerd met Tweede Kamerlid
Raemakers, wethouder Sterk (gemeente Weert) en het Sint Jans Gasthuis Weert.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
Het aansluiten bij de IPO-lobby heeft geleid tot een passage in de IPO brief van 28 oktober 2020 aan minister voor
Medische Zorg, Van Ark: reactie houtkoolschets acute zorg in Nederland). In de laatste passage ‘slotopmerkingen’ van
deze brief wordt hier nog eens expliciet aandacht voor gevraagd: “Wij zouden in de verdere uitwerking van de
houtskoolschets opgenomen willen zien hoe de acute zorg (met name op de IC's) opgeschaald kan worden met
voldoende en goed opgeleid personeel.” We beschouwen dit deel van de motie hiermee als afgedaan.
Voorts zijn naar aanleiding van motie 2657 ‘Van Caldenberg cs inzake Waardering zorgmedewerkers mag niet langer op
zich laten wachten’, namens de Provinciale Staten de Limburgse zorgen over het uitblijven van de uitkering van de
zorgbonus voor zorgmedewerkers onder de aandacht gebracht van, minister Van Ark en minister de Jonge van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, evenals de Vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De verzonden
brieven zijn vergezeld met de motie 2657 en afgelopen week verzonden.
Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.

e

Investeerder/financier
Te onderzoeken of de
uitvoering van de TOGSregelingen eenmalig
gedecentraliseerd kunnen
worden in de richting van het
Huis voor de Kunsten;

f

Investeerder/financier
Te onderzoeken of er voor
kleine ondernemers
compensatie kan worden
verstrekt voor de realisatie van
de implementatie van de
coronamaatregelen

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
De algemene landelijke regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) was 1 van de
noodmaatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De TOGS was open van
vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni voor ondernemers die directe schade ondervonden van diverse
kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Ook ondernemers uit de culturele sector konden een eenmalige
tegemoetkoming van € 4.000 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een
pand. Het is niet meer mogelijk de TOGS aan te vragen. Opvolger van de regeling is de algemene landelijke regeling
Tegemoetkoming Vaste Lasten. Deze regeling staat open t/m 30 september. Culturele Ondernemers die voor de TOGSregeling in aanmerking kwamen, kunnen ook gebruik maken van de TVL-regeling. De Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland voert de regeling uit. Gelet op de algemene aard van de regelingen, de doelstelling en de looptijd van de
regelingen, vinden wij het procesmatig niet reëel, wat betreft provinciale taak niet passend en niet zinvol om dergelijke
regelingen te decentraliseren naar de Provincie, of naar een steunfunctieorganisatie van de Provincie zoals het Huis voor
de Kunsten Limburg. Wij gaan hiernaar dus geen onderzoek doen.
Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
In de Coronabrieven die GS aan PS sinds maart 2020 heeft gezonden komen tal van maatregelen aan bod die getroffen
zijn om de gevolgen van de Coronacrisis op te vangen voor ondernemers, ook voor de kleine ondernemers. Op de
Provinciale website staan de verschillende regelingen opgesomd met links naar de regelingen en uitvoeringsorganisaties.
Zoals in de Coronabrieven en Voorjaarsnota 2020 aangegeven ligt de directe ondersteuning/ compensatie van
ondernemers bij de Rijksoverheid. Als Provincie richten we ons op de vergroting van de wendbaarheid en weerbaarheid
van Limburgse economie op de middellange termijn. Juist nu is het belangrijk om voor de komende jaren een
betrouwbare regionale economische koers te varen.
Onze inzet is en blijft er op gericht dat we als Provincie weten wat er speelt en dat ondernemers de weg weten te vinden
naar de maatregelen. Door samen te werken met en nauwe contacten te onderhouden met Limburgse ondernemers,
belangenverenigingen, branche- en uitvoeringsorganisaties die opereren in de haarvaten van de Limburgse economie
zijn en blijven we goed op de hoogte van de noden van ondernemers. Daarbij hebben deze partijen ook een belangrijke
rol als het gaat om het wegwijs maken van ondernemers richting de maatregelen, te denken aan onder andere:
-

Klein Krediet Corona (KKC), garantieregeling voor overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een
relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).
Qredits: Corona-overbruggingskrediet. Deze kredietfaciliteit (maximaal € 25.000) voor bestaande ondernemers is
bedoeld ter overbrugging van de coronacrisis periode.

Zoals in de eerdere beantwoording van schriftelijke vragen van statenleden Kuntzelaers, Smeets en van der Linden ( zie
bijlage 1 bij Coronabrief 2 d.d. 31.3.2020) hebben wij aan uw Staten bekendgemaakt dat de Provincie op 24 maart
besloten heeft om een subsidie van € 154.500,00 te verstrekken aan MKB-Limburg voor het ‘MKB Coronacrisisplan’.
Hiervoor brengt MKB-Limburg samen met het LWV en de LLTB in kaart welke problemen bij het Limburgse MKB inclusief
ZZP’ers spelen. Anderzijds informeert MKB-Limburg ondernemers voortdurend en ondersteunt ze hen met korte
trainingsmodules en kennisuitwisseling om deze moeilijke periode door te komen, of om juist een stap te kunnen zetten
om sterker uit de crisis te komen.
Inmiddels is ook de Taskforce Gastvrijheidssector actief. In deze taskforce werken onder andere de provincies,
gemeentes, het Ministerie van EZK, NBTC, Gastvrij Nederland, HISWA, RECRON, KHN samen. Het korte termijn doel
van de Taskforce Gastvrijheidssector is gericht op het doorkomen van de coronacrisis, het opnieuw opstarten en het
herstel van de sector. Op lange termijn (perspectief 2030) richt de aandacht zich op Nederland als een vitale en
duurzame bestemming. Ook werkt de Provincie samen met Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen
(NBTC) in de aanpak voor een landelijk marketingoffensief met het oog op een duurzame herstel van de
bezoekerseconomie in ons land. Het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming NL gaat ervoor zorgen dat er maximale
samenhang en versterking komt tussen landelijke, provinciale en lokale initiatieven. In Limburg bieden wij volop steun aan
onze toeristische partners – in samenwerking met o.a. de Limburgse VVV’s- voor extra toerisme in de (na)zomer en in het
najaar. Wij zullen Limburgers oproepen om in de provincie te recreëren. Via het nieuwe platform InLimburg.com worden
toeristen aangespoord Limburg te (her) ontdekken. Tot slot ondersteunt de Provincie Limburg een inspiratieplatform voor
Limburgse ondernemers in de toeristische sector. Op dit platform kunnen zij ideeën en oplossingen delen. Het platform is
een samenwerking van Provincie Limburg, LWV, Soapbox en Chapeau magazine.
LIOF komt Limburgse ondernemers tegemoet die een LIOF subsidie of financiering ontvangen o.a. door het eerder
bevoorschotten van subsidies en uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Participatiefonds, Limburg Business
Development Fonds en het MKB-Leningenfonds.
Als Provincie monitoren wij de ontwikkelingen in Limburg op dagelijkse basis en blijven met de verschillende
economische sectoren en organisaties in overleg. In het kader van kennisdeling belangbehartiging en lobby hebben wij
en onze partners ook contact met andere provincies en het Rijk
Wat betreft de toekomst zullen wij dit contact met onze partners continueren om te bepalen wat nodig is. Ook komt de
brede Sociaaleconomische Taskforce (BEST) die de Provincie heeft ingesteld in het najaar nog met een onafhankelijk
advies voor een nieuw perspectief op de toekomst van de Limburgse samenleving. Zo blijven wij vanuit verschillende
perspectieven scherp in beeld houden waar wij als regionaal bestuur maximale hulp kunnen bieden, ook aan kleine
ondernemers.

Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
De Taskforce is begonnen aan de werkzaamheden en heeft de website www.limburgnacorona.nl opengesteld om een
breed publiek te informeren via interviews. Via deze website kunnen mensen ideeen, vragen of suggesties insturen.
De Rijksoverheid is in een vergevorderd stadium met de totstandkoming van het noodpakket 3.0 voor ondernemingen,
dat op 1 oktober a.s. moet ingaan. Het derde pakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar en heeft daarmee
een veel langere looptijd dan de twee voorgangers. Naar verwachting keren de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) terug in het noodpakket 3.0.
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
De brede sociaal economishe Taskforce (BEST) levert in oktober haar advies op, waarin de input die mensen via de
www.limburgnacorona.nl hebben gegeven is meegenomen.
Op 28 augustus heeft de Rijksoverheid het steun en herstelpakket gepresenteerd dat vanaf 1 oktober in zal gaan. Dit
derde steun en herstelpakket wordt verlengd tot aan de zomer van volgend jaar en heeft daarmee een veel langere
looptijd dan de twee voorgangers. In dit pakket worden onder andere de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging
Werkgelegenheid (NOW), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), de Tegemoetkoming
Vaste Lasten (TVL) en het Klein Krediet Corona (KKC) (al dan niet in aangepaste vorm) gecontinueerd.
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
In aanvulling op het 3e nationale steunpakket wordt een aanvullend sociaal pakket van € 1.4 miljard ter beschikking
gesteld voor:
* Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk. Hierbij wordt ingezet op het investeren in regionale
mobiliteitsteams (€ 195 mln.). Dit budget wordt ingezet in de 35 arbeidsmarktregio’s.
* Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk (€ 199 mln.). Hierbij wordt ingezet op bestaande infrastructuur zoals
Slim-regeling en Ontwikkeladvies 45+ en scholingsbudget WW. NL leert is ook op basis van deze infra uitgevoerd.
* Bestrijding jeugdwerkeloosheid met extra inzet op Jongeren in een kwetsbare positie. Met extra budget
voor schoolverlaters (€ 342 mln.). Koepels van scholen en gemeenten vervullen hierin een rol en kunnen ondersteuning
krijgen.
* extra budget voor kwetsbare schoolverlaters(€ 80 mln.) voor:
- laatstejaars mbo studenten en leerlingen pro/vso begeleiden door te leren dan wel begeleiden naar werk in vroege
afstemming met gemeenten;

- kwetsbare schoolverlaters extra ondersteunen/begeleiden voor toeleiding naar arbeidsmarkt;
- kwetsbare schoolverlaters zonder baan voorzien van nazorg door gemeenten in samenwerking met scholen
In het kader van de samenwerking met de arbeidsmarktregio’s wordt met de arbeidsmarktregio Zuid-Limburg besproken
op welke wijze de bestaande projecten zoals POW, PES, Regiodeal Parkstad, VSV, V&V extra ondersteund kunnen
worden zodat deze kwetsbare doelgroep behouden blijft voor de Limburgse arbeidsmarkt.
Wat kwetsbare jongeren aangaat wordt er met de beide RMC regio’s overlegd om aanvullend op de VSV plannen 20-24
vanuit de Sociale Agenda Limburg middelen ter beschikking te stellen voor juist deze doelgroep.

Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
In december zal er vanuit het ministerie SZW een circulaire verstuurd worden naar Arbeidsmarktregio’s om de organisatie
van Regio Mobiliteitsteams ter hand te nemen met als doel de 4 pijlers van het sociaal steunpakket op basis van couleur
Local per arbeidsmarktregio uit te voeren.
In de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg is de voorbereiding inmiddels opgepakt en belegd bij de gemeente Sittard-Geleen.
Het ministerie van EZK is bezig om met behulp van Field Labs, samen met de sector, experimenten uitvoeren om te
onderzoeken wat er, gegeven het virus, wèl kan (bijvoorbeeld bij evenementen en bij groepsaccommodaties: wat kun je
doen om te zorgen dat het wel kan, zowel economisch als medisch).
Nieuw is de ontwikkeling van het leerplatform ‘Limburg Leert’. De kern van dit platform is de ontsluiting van Limburgs
onderwijsaanbod voor de beroepsbevolking in nauwe samenwerking met de Limburgse mbo instellingen VISTA College,
Gilde Opleidingen en CitaVerde en hbo instelling Zuyd Hogeschool.
De behoefte om dit aanbod te ontsluiten wordt door de COVID-19 crisis urgenter. Het platform is een gezamenlijke
opdracht van de deelnemers van het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt Limburg. Daarmee is er breed draagvlak bij
bedrijfsleven, onderwijs en overheid. ‘Ontsluiting van het onderwijsaanbod’ betekent meer dan alleen het vindbaar maken
van bestaand opleidingsaanbod. Het betekent ook het ontwikkelen van nieuw flexibel vraaggestuurd aanbod dat past bij
de beroepsbevolking en het bedrijfsleven en de digitalisering van dit aanbod. Deze vraaggestuurde ontwikkeling wordt
binnen Limburg Leert versneld.

Actualisatie bij deze zesde rapportage:
Conform de door het ministerie van SZW gefaseerde uitrol van de Regionale MobiliteitsTeams (RMT’s) is in de regio
Zuid-Limburg de kwartiermaker ‘Fast Forward’ gestart met de voorbereidingen hiervoor. In het kader van de ontslagronde
bij VDL Nedcar is in december een Human Capital Agenda overleg gestart zodat de ontwikkelingen die arbeidsmarkt
gerelateerd zijn vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden en als input dienen voor de aanvullende dienstverlening door het
RMT in 2021.
De RMT’s In de overige twee arbeidsmarktregio’s staan gepland in Q2 2021.

g

Investeerder/financier
Te onderzoeken of er via het
Liof een voucherregeling kan
worden ingesteld voor het
aanpassen en opstellen van
businessplannen in de 1,5m
samenleving;

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Binnen sector en brancheorganisaties evenals MKB Limburg en LWV diverse acties opgezet om ondernemers hierbij te
ondersteunen, zoals hierboven ( in maatregel f) ook al staat beschreven.
Huidige instrumenten zoals de voucherregeling van financieringspoort staat nog open tot 1 oktober 2020 waarbij we de
intentie hebben om op verzoek van LIOF de looptijd van deze regeling omwille van corona te verlengen tot 1 april 2021.
Specifiek voor de sector toerisme en recreatie wordt er de komende periode bekeken of er bij ondernemers behoefte is
aan een zogenaamd corona rebuild programma waarmee ondernemers ondersteund worden bij het vernieuwen van hun
businessmodel. Binnen enkele weken zal besloten worden of een dergelijk rebuild programma zal starten.
Verder werken LIOF en Provincie aan een nieuw programma Limburg toekomstbestendig/ programma toerisme en
recreatie. Deze programma ’s zullen tot doel hebben om MKB’ers mee te nemen in de maatschappelijke opgaven
waarvoor Limburg zich ziet gesteld, de economische kansen op deze opgaven te inventariseren en MKB’ers aan te zetten
en te ondersteunen bij het ontwikkelen van innovatieve producten, diensten, processen en/of bedrijfsmodellen die én
economische potentie hebben én impact hebben op die maatschappelijk opgaven.
Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
Liof en de Povincie zijn met elkaar in gesprek over de uitwerking van een meerjarig innovatieprogramme toerisme en
recreatie en een corona rebuild programma.

Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
LIOF is gestart met een belronde langs bedrijven om de deelnamebereidheid aan het rebuild-programma te bepalen. Bij
voldoende animo zal het programma eind oktober starten.
Het proces om het innovatie-ondersteuningsprogramma voor een toekomstbestendige toeristisch-recreatieve sector te
ontwikkelen wordt nu in co-creatie met de sector opgestart. Het conceptprogramma zal eind 2020 gereed zijn en wordt na
besluitvorming begin 2021 zo spoedig mogelijk opgestart.
Samen met de VVV’s is de social campagne “Dit is In Limburg” op de Nederlandse markt uitgezet. Hier werden negen
veilige en onontdekte parels - verspreid over de provincie - online getoond ter inspiratie. Inwoners van Limburgers zijn

geprikkeld om in de provincie te recreëren middels de zomerserie Limbourgeois op L1, waar veilige, onontdekte plekken
in Limburg werden bezocht (en samenwerking met L1, Chapeau en de VVV’s).
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
Er is voldoende interesse bij bedrijven voor deelname aan een eerste ronde bijeenkomsten van het rebuild-programma
voor de toeristisch-recreatieve sector. De sessie start eind oktober en wordt begin december 2020 afgerond.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
LIOF werkt momenteel -in nauwe samenwerking met het veld (branches, regionale marketingorganisaties (vvv’s) en
onderwijs)- het programma Limburg toekomstbestendig voor de sector toerisme en recreatie uit. De start van de
uivoering van het innovatieprogramma is in februari 2021 voorzien.
Aan de eerste ronde bijeenkomsten van het rebuild-programma voor de toeristisch-recreatieve sector nemen 7 bedrijven
deel. De ervaringen van deze ronde zullen worden benut bij de invulling van het innovatieprogramma voor de sector, o.a.
met betrekking tot vorm en inhoud van te plannen groepsbijeenkomsten met bedrijven.
Actualisatie bij deze zesde rapportage:
Het innovatieprogramma dat LIOF voor de toeristisch-recreatieve sector vanaf dit jaar zal uitvoeren is vrijwel gereed en
zal in februari dit jaar kunnen starten. In het programma is ook een tweede ronde van ‘het rebuild-programma’ voor
toeristisch-recreatieve ondernemers opgenomen.
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Investeerder/financier
Een extra impuls te geven aan
preventieve programma's en
voorzorg bij gemeentes; ( red.
gaat over gezondheid)

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Vanuit de Sociale Agenda zetten we versterkt in op de preventieve aanpak van (het voorkomen van) kwetsbare posities
van jongeren en de jongste generaties. We doen dit in samenwerking en afstemming met de wettelijk verantwoordelijke
partners, voornamelijk gemeenten. We verkennen mogelijkheden voor het intensiveren cq. verbreden van de
signaleringsfunctie van huiselijk geweld en kindermishandeling gericht op de gezamenlijke opgave van de overheid,
professionals en de samenleving hierin. Wij verkennen met onze partners of een intensivering van de aanpak ‘kansrijke
start’ (inclusief voorzorg) nodig en mogelijk is.

Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
In gezamenlijkheid met onze partners zetten we verder in op het intensiveren van de signaleringsfunctie van huiselijk
geweld en kindermishandeling. We hebben recent een project ondersteund waarmee 7.500 Limburgse professionals
(aanvullend) getraind worden in het herkennen van signalen van kindermishandeling en in het ondersteunen van
kinderen/jongeren die te maken hebben gekregen met huiselijk geweld. Daarbij zetten we in op het verspreiden van een
vergelijkbare gratis cursus voor vrijwilligers onder onze maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, Limburgse
bibliotheken, etc..
Voor de toekomstige professionals verspreiden we in de jaarlijkse week tegen kindermishandeling in november een
webinar dat hierop gericht is. Dit is een gezamenlijke actie tussen de Zuyd Hogeschool en de Beweging Limburg tegen
Kindermishandeling. Dit webinar wordt breed verspreid onder de studenten van alle relevante beroepsopleidingen in
Limburg (en zelfs buiten Limburg), zoals opleiding Verpleegkunde, Verloskunde, Ergotherapie, Logopedie, PABO, etc..
In Zuid-Limburg loopt de aanpak van Kansrijke Start sinds mei van dit jaar. In Noord- en Midden-Limburg lopen reeds
delen van deze aanpak. In overleg met onze partners van Midden- en Noord-Limburg wordt bekeken op welke wijze deze
aanpak geïntensiveerd kan worden en daarmee alle onderdelen van de aanpak Kansrijke Start ook in die regio’s
beschikbaar is voor de burgers.

i

Investeerder/financier
Te participeren in het
Coronaproof maken van sport
cultuur en
gemeenschapsaccommodaties
i.s.m. Het Huis voor de Sport,
Het Huis voor de Kunsten, De
vereniging Kleine Kernen
Limburg en fondsen zoals het
Oranjefonds en zet daarbij in
op toekomstbestendigheid

Actualisatie bij deze zesde rapportage:
De inzet beschreven bij de actualisatie onder de vierde rapportage is uitgevoerd. Daarnaast is vanuit de Provincie ingezet
op een extra ondersteuningsactie voor de 2.000 gezinnen die gebruik maken van de Voedselbanken in Limburg. Samen
met gemeenten, LLTB en Daily Fresh Food is deze actie ondersteund. Hierover bent u via een mededeling
portefeuillehouder van 17 december 2020 (kenmerk: 2020/51585) geïnformeerd. In gezamenlijkheid met die gemeenten
zullen wij in januari de uitvoering van amendement 52 Armoede verder vorm gaan geven.
Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Wij hebben reeds vanuit verschillende beleidsvelden in samenhang initiatieven in gang gezet op dit vlak:
 De nadere subsidieregels Gemeenschapsaccommodaties 2020-2023 hebben betrekking op bijdragen t.b.v. de
exploitatie en fysieke aspecten van gemeenschapsaccommodaties, zodat deze zodanig worden (her)ontwikkeld
dat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners en specifieke ondersteuning van de
inwoners in een kwetsbare positie. Gedeputeerde Staten hebben in Coronabrief twee (31.3.2020) en brief vier
(21.4.2020) aan uw Staten gecommuniceerd dat één van de maatregelen om negatieve effecten voor
gemeenschapsaccommodaties ten gevolge van COVID-19 tegen te gaan, inhoudt dat nieuwe aanvragen
versneld worden gehonoreerd.
 De Nadere subsidieregels Participatie waarover uw Staten zijn geïnformeerd op 17 juli 2020 via de mededeling
portefeuillehouder ( kenmerk GS 2020-29843). Wij citeren: “ Tijdens het ontwikkelen en vaststellen van deze
subsidieregeling kreeg iedereen te maken met de maatregelen als gevolg van het coronavirus. Dit virus treft





iedereen in onze maatschappij en heeft niet alleen economische, maar ook vele negatieve
sociaalmaatschappelijke gevolgen (zoals eenzaamheid). Uit de kracht van de maatschappelijke sectoren zien wij
diverse oplossingen ontstaan. Daarom staat deze regeling tevens open voor initiatieven die, aansluitend op het
hierboven beschreven doel van de regeling, ook deze negatieve sociaalmaatschappelijke gevolgen van de
coronacrisis in Limburg beogen te verminderen. Voor dergelijke projecten kan 15% meer subsidie worden
verkregen dan voor andere projecten. In totaal is voor de looptijd van de regeling (t/m 31 december 2021) €
372.000,00 aan subsidiemiddelen beschikbaar. Medio 2021 wordt een evaluatie opgestart met het oog op
eventuele voortzetting of aanpassing van de regeling.”
Vanuit cultuurbeleid ondersteunen wij op basis van een subsidieregeling, en met cofinanciering door een
gemeente, onder de noemer “Investeren in overleven” de regionale en lokale streekmusea t.b.v. de
toekomstbestendigheid van hun publieksactiviteiten voor bezoekers (doelgroepen). Onder toekomstbestendig
wordt ook verstaan het weerbaar maken van de organisatie in de nieuwe samenleving als gevolg van de
Coronacrisis. Wat betreft het ondersteunen van het Coronaproof maken van het cultureel aanbod bieden wij alle
ruimte in het kader van de u bekende coulancemaatregelen. Waar nodig passen wij onze subsidieregelingen
daartoe nog aan, bijv. de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen en de Nadere subsidieregels Cultuur,
mede n.a.v. Motie 2611 Laat Limburg (be)leven, ook digitaal.
Wij hebben wij aan het Huis voor de Kunsten Limburg (HKL) gevraagd een gedegen en door relevante partijen in
de sector gedragen plan van aanpak voor de amateurkunsten- en erfgoedsector in relatie tot de
Coronaproblematiek aan te leveren. Hierin wordt aangegeven hoe het HKL (waar nodig in verbinding met
vergelijkbare organisaties in andere maatschappelijke sectoren) de Limburgse amateursector vanuit haar
werkplan ondersteunt in het overleven van de Coronacrisis, en in het vinden van nieuwe/aangepaste praktijken
voor de nabije toekomst. Een van de onderdelen van het plan van aanpak vormt SAMENSPEL. Samen met
Burgerkracht Limburg, Huis voor de Sport Limburg, Vereniging Kleine Kernen Limburg en Speeltuinwerk Limburg
organiseert het HKL SAMENSPEL. Het project focust op kwetsbare doelgroepen en problemen die in het sociale
domein ontstaan naar aanleiding van het Coronavirus. SAMENSPEL moet leiden tot nieuwe
samenwerkingsverbanden op lokaal niveau, innovatieve projecten op het vlak van cultuur-, sport- en
spelbeoefening, nieuwe manieren om burgers en met name kwetsbare doelgroepen te activeren en
toekomstbestendigere verenigingen. In het project wordt ook samengewerkt met het Jeugdfonds Cultuur Limburg
en Jeugdfonds Sport Limburg. De samenwerkingspartners in het kader van SAMENSPEL zijn ook in gesprek met
grote fondsen, waaronder het VSBfonds, Kansfonds, Elisabeth Strouvenfonds en de Koninklijke Nederlandse
Heidemaatschappij en de Rabobank Zuid-Limburg Oost. De komende weken wordt gekomen tot een aantal
zogenaamde lokale ‘hotspots’: gemeenten/wijken verspreid over de provincie waar, onder begeleiding van de

SAMENSPEL-samenwerkingspartners, de lokale initiatiefnemers op het gebied van sport, cultuur, spel en welzijn,
burgers, beheerders van wijkaccommodaties, sport- en cultuurcoaches, beleidsmedewerkers en wethouders en
vertegenwoordigers van fondsen bij elkaar worden gebracht om samenwerking te onderzoeken en gezamenlijk
vorm te geven aan lokale SAMENSPEL-initiatieven. Dat kunnen reeds bestaande projecten en
bewonersinitiatieven zijn die met elkaar worden verbonden, worden uitgebreid en verdiept, maar ook nieuw te
ontwikkelen initiatieven.


Vanuit het beleidsveld sport zijn we verder aan de slag met de uitwerking van amendement 45 (2e Gewijzigd
Kuntzelaers-Van Bijnen cs inzake Sport maakt alle Limburgers sterker) inzake doelgroepen. Onontkomelijk wordt dat
de inzet op doelgroepen te maken krijgt met gevolgen van corona. De situatie is nu immers anders dan een aantal
maanden geleden (een voorbeeld; senioren zijn nóg minder gaan bewegen, daar moet men een inhaalslag maken).
Wat betreft deze motie, zou de inzet niet zijn om in te zetten op accommodaties (= gemeentelijke
verantwoordelijkheid), maar dat we aandacht hebben voor beweegprogramma’s voor o.a. ouderen (die ook op
dergelijke accommodaties gefaciliteerd worden). Via het amendement kunnen we plannen/initiatieven ondersteunen
waardoor ouderen kunnen bewegen, dat is inzet die we sowieso al voornemens zijn met het amendement. Belangrijk
is dat er goed gekeken worden naar lokale verantwoordelijkheden t.o.v. provinciale verantwoordelijkheden. Daar
waar het gaat om het Coronaproof maken van sport in het algemeen kunnen we ook nog aangeven dat de
sporttakplatforms in hun huidige aanpak vaak zeer creatief zijn in het omgaan met corona-omstandigheden
(bijvoorbeeld trainers digitaal trainingen laten geven). Daardoor kon er ook in de afgelopen tijd toch (gedeeltelijk &
aangepast) sport plaatsvinden. We constateren daarnaast ook dat dit een landelijk vraagstuk is (geldend voor elke
gemeente in NL). Net zoals het vraagstuk over derving van huurinkomsten zou ook dit vraagstuk landelijk ingevuld
moeten kunnen worden. In rol- en taakverdeling is het belangrijk de betrokkenheid van de diverse overheden te
bekijken. Daarom is dit dan ook een aspect dat we landelijk kunnen aankaarten.
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
Inmiddels hebben we de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen aangepast, mede n.a.v. Motie 2611 ‘Laat
Limburg (be)leven, ook digitaal’. In aansluiting op die motie kunnen vanwege de coronacrisis nu behalve verenigingen en
stichtingen ook individuele makers en kleine collectieven een aanvraag indienen, en kunnen digitale evenementen ook
worden gehonoreerd.
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
In de uitwerking van Amendement 45 werken we concreet toe naar een subsidieregeling waarbij het streven is dat deze
per 1 januari 2020 operationeel is. Bij het opstellen en uitvoeren van deze regeling houden we rekening met de gevolgen

van het corona-virus. Zoals eerder vermeld is het onontkomelijk dat de inzet op doelgroepen te maken krijgt met
dergelijke gevolgen. Over de verdere uitwerking van Amendement 45 zullen we u separaat nader informeren
zodra deze gereed is conform toezegging 8554.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
Geen update (vanuit sport), afgestemd met Pfh.
Actualisatie bij deze zesde rapportage:
Als we kijken naar rol- en taakverdeling, zoals we al eerder opmerkten, zien we dat de betreffende
verantwoordelijke overheden hun rol oppakken. Landelijk is er de TVL-regeling ingericht
(Tegemoetkoming Vaste Lasten), waar ook sportverenigingen gebruik van kunnen maken. Hierbij kunnen
sportclubs gecompenseerd worden voor het omzetverlies dat ze geleden hebben. Via het Huis voor de
Sport Next worden verenigingen hierover geïnformeerd (o.a. via de nieuwsbrief). Tevens doet het Huis
voor de Sport Next navraag onder Limburgse gemeenten over de aanpak die deze gemeenten hanteren
m.b.t. sport en de gevolgen van corona en is er een enquête uitgezet onder sportverenigingen. Met in het
oog houdend de geldende rol- en taakverdeling houden we op basis van de uitkomsten van deze acties
goed in de gaten wat de stand van zaken is wat betreft de sport in Limburg. Er vindt tevens op
regelmatige basis overleg plaats tussen alle Provincies waarbij er ook wordt bekeken welke onderwerpen
provinciaal spelen die landelijk aangekaart moeten worden bij de minister.
Subsidieregeling Amendement 45.
In januari 2021 wordt (zo is voorzien) de subsidieregeling m.b.t. amendement 45 gepubliceerd, waarin er ook aandacht is
voor projecten die een relatie leggen met de omstandigheden en gevolgen van het coronavirus. Daar
waar het door de geldende maatregelen beperkt of onmogelijk is om sport te beoefenen, voorziet de
regeling o.a. in ondersteuning van projecten die op creatieve wijze sporten nu toch mogelijk maakt voor
senioren. Over de regeling wordt op dit moment actief afgestemd met diverse partners.
Motie 2652 ‘Samen weer fit en gezond na covid-19’.
Met deze motie wordt beoogd een fitheidstraject op te zetten gericht op bewegen voor senioren welke
besmet waren met COVID19. Team Limburg sport wordt via haar werkplan 2021 opdracht gegeven
daarin te adviseren en om vanuit een centrale rol in het veld met partijen te schakelen om zodoende te
bezien hoe een dergelijk fitheidstraject kan worden opgezet. Daarbij wordt goed gekeken welke rol

sportorganisaties t.a.v. dit maatschappelijke vraagstuk kunnen spelen en hoe er effectief en veilig
ingespeeld kan worden op dit vraagstuk.
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Coördinatie en communicatie
De positieve samenwerkingen
te intensiveren en te versterken
die zijn ontstaan als gevolg van
deze crisis, zoals bijvoorbeeld
tussen Ziekenhuizen, GGD,
GGZ en Huisartsen

Samenspel.
Wat betreft het project Samenspel kijken we kritisch naar een toegevoegde waarde voor de gehele
provincie. Het project focust op kwetsbare doelgroepen en problemen die in het sociale domein ontstaan
naar aanleiding van het Coronavirus. Dit moet leiden tot nieuwe samenwerkingsverbanden op lokaal
niveau, innovatieve projecten op het vlak van cultuur-, sport- en spelbeoefening, nieuwe manieren om
burgers en met name kwetsbare doelgroepen te activeren en toekomstbestendigere verenigingen. We
willen graag zien dat de aanpak van Samenspel leidt tot een ‘blauwdruk’ voor projecten in de gehele
Provincie.
Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
De relaties met de GGD / GGZ is geïntensiveerd via onder andere programma trendbreuk en interventies Kansrijke Start,
en daarnaast werken we samen via verschillende initiatieven. Ook met huisartsen is en wordt de samenwerking
geïntensiveerd. Een goed voorbeeld is de samenwerking met huisartsen bij positieve gezondheid in de regio deal Noord
Limburg, zie ook de beantwoording bij onderdeel a.

Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
Ten behoeve van de bestrijding van covid – 19 blijven de zorgpartners samenwerken, dit is door de Directeuren Publieke
Gezondheid vermeld en bevestigd.
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
Naar de huidige stand van de ontwikklingen rond de bestrijding van het coronavirus is de samenwerking tussen de
zorgpartners weer verder opgeschaald en geïntensiveerd. De Gouverneur volgt dit vanuit zijn rijkstaken.
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
Op initiatief van de Limburgse GGD-instellingen is in samenwerking met de Provincie en het MUMC+ het ‘Corona
Onderzoek Limburg’ (COL) opgezet. Hierover bent u via mededeling portefeuillehouder van 20 oktober 2020
geïnformeerd (2020/42631). Het doel van het project is om onderzoek mogelijk te maken met behulp van vrijwillige
metingen waarmee de eventuele antistoffen van het coronavirus aangetoond kunnen worden. Het onderzoek maakt het
tevens mogelijk om de verspreiding van het coronavirus in kaart te brengen en maatregelen mogelijk gerichter in te
zetten.

In het Platform Defensie Bedrijfsleven Limburg onderzoeken wij of Defensie in het kader van duaal werkgeverschap
tijdelijk personeel kan lenen van het Limburgse bedrijfsleven.

Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.
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Coördinatie en communicatie
Met de gemeentes in gesprek
blijven gaan over het belang
van het regionaal afstemmen
met betrekking tot de genomen
veiligheidsmaatregelen

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
De burgemeesters en de voorzitters van de veiligheidsregio’s in Limburg hebben reeds het belang benadrukt om
bovengemeentelijk te blijven afstemmen.
Dat neemt niet weg dat lokale verschillen altijd mogelijk blijven. De gemeente moet per geval een afweging maken, op
basis van bestaande wet- en regelgeving, waarbij getoetst moet worden aan de coronamaatregelen. Het is daarbij niet uit
te sluiten dat daarbij ogenschijnlijk verschillen zijn.
De Gouverneur blijft de samenwerking en onderlinge afstemming volgen en stimuleren vanuit zijn taken en rollen als
rijksorgaan.
Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
De burgemeesters zijn blijvend met elkaar in gesprek om de gevolgen van de maatregelen met elkaar te bespreken.
Thema’s als hoe om te gaan met kermissen, kerstmarkten en bijvoorbeeld carnaval staan blijvend op de agenda. Iedere
burgemeester moet een lokale afweging maken of op basis van de landelijk bepaalde maatregelen activiteiten wel of niet
mogelijk zijn. Op basis van de lokale situatie wordt een afweging gemaakt, waarbij de uitkomst door de specifieke lokale
context kan verschillen ten opzichte van een andere gemeente.
De burgemeesters bespreken de gevolgen van de lokale afweging voor de omliggende gemeenten om ongewenst
effecten in andere gemeenten te voorkomen. De Commissaris van de Koning (of zijn vertegenwoordiger) is bij deze
gesprekken aanwezig.
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
De Commissaris van de Koning bewaakt vanuit zijn rijkstaken de samenwerking en afstemming tussen de beide
veiligheidsregio’s en daaruit voortvloeiend de burgemeesters. Bij relevante thema’s vindt die samenwerking plaats, zoals
Sinterklaas, Carnaval etc.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
De Limburgse veiligheidsregio’s en de burgemeesters blijven ook na de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet
maatregelen covid-19 intensief samenwerken en regionaal afstemmen. De wijze waarop dit onder de werking van de

tijkdelijke wet het beste vorm krijgt wordt op dit moment uitgewerkt en besproken. Dit geldt ook voor het aspect
communicatie. De CdK blijft vanuit zijn rijkstaken betrokken bij de verdere ontwikkelingen.

Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.
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Coördinatie en communicatie

Het gesprek aan te gaan met
scholen en werkgevers om er
voor zorg te dragen dat stages
gevolgd en afgemaakt kunnen
blijven worden en er voldoende
plekken beschikbaar blijven
komen

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Onlangs is het onderwijs toegevoegd aan het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt Limburg dat naar aanleiding van de
Coronacrisis is opgezet. Het overleg bestaat nu uit Provincie, Arbeidsmarktregio’s (gemeenten), UWV, LWV, MKB
Limburg, LLTB, LWV en vertegenwoordigers van Middelbaar en Hoger onderwijs. Ambtelijk is er hiernaast ondersteuning
van SBB, de landelijke organisatie die primair verantwoordelijk is voor de samenwerking tussen het beroepsonderwijs en
bedrijfsleven.
Onderwijs heeft aangegeven dat het realiseren van stages een uitdaging is, maar dat ze deze uitdaging goed aanpakken.
Niet in alle sectoren zijn er knelpunten. Waar deze er wel zijn wordt op een creatieve manier gekeken naar
mogelijkheden. Bijvoorbeeld door bepaalde beroepscompetenties op te doen in een andere sector.
Vanuit het SBB wordt sterk ingezet in de landelijk aanpak om voldoende leerbanen voor jongeren te creëren. Dit is de
belangrijkste focus voor de komende periode. Bij de cijfers die nu worden gepubliceerd is het belangrijk om aan te geven
dat deze nog sterk kunnen veranderen. Door de goede verbinding in het Bestuurlijk Overleg houden we vinger aan de
pols.
Actualisatie bij de derde rapportage:
Dit thema staat structureel op de agenda binnen het Bestuurlijk Overleg. Inmiddels is duidelijk dat er inderdaad in
sommige sectoren een tekort is aan stage- en leerwerkplekken. Het onderwijs heeft vertrouwen dat hier een oplossing
voor wordt gevonden. In samenwerking met het SBB wordt er uitvoering gegeven aan het Actieplan Stages- en
Leerbanen. Actief worden bedrijven benaderd om leerbanen beschikbaar te stellen. Ook werkgeversorganisaties nemen
hun rol in dit proces. De ontwikkeling van de tekorten blijven we in het Bestuurlijk Overleg agenderen en volgen.
Actualisatie bij de vierde rapportage d.d. 06.11.2020:
Het actieplan Stages en Leerbanen is in uitvoering. De capaciteit van SBB wordt uitgebreid om prioriteit te geven aan dit
onderwerp. In Limburg is afgesproken dat het plan in samenwerking met de arbeidsmarktregio’s wordt uitgevoerd.

Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
In november 2020 is er in Limburg een tekort van ongeveer 1000 stages- en leerwerkplekken voor mbo’s. Dit aantal
verandert snel. Om dit aan te pakken wordt er op een aantal zaken ingezet:
- Regionale verbinding actieplan SBB: Vanuit het Bestuurlijk Overleg Arbeidsmarkt Limburg wordt sterk ingezet op
regionale verbinding van het landelijk actieplan dat door SBB wordt uitgevoerd. Regionaal kan oproepen naar
bedrijven kracht bij worden gezet. We zien samenwerking met de Werkgevers Servicepunten (Gemeenten en
UWV) en Limburgse werkgeversorganisaties (LWV, MKB Limburg, LLTB). Deze organisaties nemen de oproep
om meer plekken beschikbaar te stellen mee in hun communicatie.
- Creativiteit bij opdoen praktijkervaring: In sommige sectoren is het even niet mogelijk om een plek te vinden. Daar
wordt gekeken of er andere oplossingen gevonden kunnen worden. Zo kunnen studenten soms in andere
sectoren skills leren die relevant zijn voor de eigen opleiding.
- Extra inzet in verlengde van BEST: Limburg gaat aan de slag met het tekort aan stageplekken. Op initiatief van
de Provincie Limburg is er in het verlengde van het BEST rapport een oproep gedaan naar bedrijven. Dit heeft
geleid tot een dertigtal bedrijven die stage- en leerbanen ter beschikking willen stellen. De Provincie zelf gaat
inzetten op 20 extra plekken voor mbo studenten.

Actualisatie bij deze zesde rapportage:
Het tekort aan stages- en leerwerkplekken is nog steeds aan actueel aandachtspunt. De tekorten in Limburg lopen nog
steeds op. Medio december staat de teller op ongeveer 1300 tekorten. Dit betekent niet dat dit nog steeds om dezelfde
leerlingen gaat. Voor steeds meer leerlingen worden nieuwe plekken gevonden, op andere plekken ontstaan tekorten.
In januari volgt een nieuwe stageperiode. Ook worden dan de effecten van de nieuwe maatregelen duidelijk. De inzet op
dit thema blijft in ieder geval onverminderd:
- De regionale verbinding van het actieplan van SBB komt steeds beter op gang. De gesprekken die SBB heeft bij
bedrijven leveren kansen op voor doelgroepen van gemeenten, zoals werkloze jongeren. Consulenten van de
regionale WerkgeverServicepunten nemen op hun beurt het stage- en leerwerktekort mee bij hun
bedrijfscontacten.
- SBB is nu partner in de opzet van de Regionale Mobiliteitsteams: de crisidienstverlening die volgt uit het derde
steunpakket van het Rijk.
- Het aantal werkgevers dat meedoet in het kader van de extra inzet in het verlengde van BEST is opgelopen tot
40. Vooral werkgevers in de publieke sector nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid. Dit is een uitvoering
van motie Bruins die in de Tweede Kamer heeft opgeroepen om als overheid meer verantwoordelijkheid te
nemen.
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Coördinatie en communicatie
De positieve initiatieven en
vrijwilligers in Limburg actief
en zichtbaar te waarderen nog
voor het einde van de
zomervakantie en hierover
actief te communiceren met als
doel inspiratie te creëren voor
heel Limburg

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Via de column Dichtbij (https://www.limburg.nl/bestuur/commissaris-koning/weblog/) is Gouverneur als boegbeeld nauw
betrokken geweest bij de sentimenten en verhalen uit de samenleving. Gouverneur heeft deze serie na 75 afleveringen
op 16 juli jl. beëindigd.
Vanaf het moment dat werkbezoeken, met inachtneming van de maatregelen van de coronabestrijding, weer mogelijk
waren hebben Gouverneur en leden van GS hun betrokkenheid bij de inzet van de vele vrijwilligers in Limburg actief laten
zien. Berichtgeving hierover heeft plaatsgevonden via de reguliere mediakanalen (krant, radio en tv) en via de
communicatiekanalen van de Provincie Limburg.
In de maand mei hebben 35 bussen van Arriva Limburg, verspreid over de gehele provincie, rondgereden met op de
achterklep informatie over de bestrijding van het Coronavirus. Gouverneur heeft een radio- en Tv-spot ingesproken die in
de periode van 25 april t/m 7 mei 77 keer is uitgezonden bij L1 Radio en TV. In deze spot sprak Gouverneur zijn
waardering uit en riep op tot blijvende naleving van de adviezen ter bestrijding van het Coronavirus.
Actualisatie bij de derde rapportage:
Op 23 september heeft gedeputeerde Robert Housmans (Sociale Agenda, Zorg en Veiligheid) www.WijZijnLimburg.com
gelanceerd in het L1 programma Avondgasten. Op dit multimediaal platform kunnen waarop mensen elkaar ontmoeten
en inspireren met als doel een gelukkiger en gezonder Limburg.
Het platform is gevormd op initiatief van de Stichting WijZijnLimburg. Het resultaat is een unieke bundeling van een aantal
initiatieven om het Limburgse verenigingsleven en particuliere acties te steunen en te versterken.
Op het platform kunnen bezoekers kennis maken met tal van verenigingen en initiatieven die bijdragen aan een mooier
Limburg. Portretten van Limburgers die clubs draaiende houden, die zorgen dat in een wijk aandacht is voor elkaar. Zeker
in tijden van corona.
Het platform biedt ook een koppeling naar de nieuwe ontmoetingsplek voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in
Limburg: #WijZijnVrijwilligers. Wie iets voor een ander wil doen kan hier online een activiteit of project vinden. Ook
organisaties die enthousiaste vrijwilligers zoeken, zijn bij #WijZijnVrijwilligers aan het goede adres.”
Een ander communicatie initiatief komt van de brede economische sociale taskforce (BEST) “Limburg na Corona”. BEST
heeft de website http://www.limburgnacorona.nl opengesteld om een breed publiek via gefilmde interviews te vertellen
over de impact van de Coronacrisis in Limburg. Via de website kunnen mensen ook ideeen, vragen of suggesties
insturen. Op 8 oktober 2020 kan iedereen- via de website- een livestream van de talkshow volgen waarin BEST haar

advies toelicht en er discussie plaatsvindt. Communicatie en informatie hierover vindt plaats via de website van de
Taskforce en via de strategische communicatieplatforms van de Provincie zelf. De organisatie van dit geheel is in handen
van de Taskforce die onder leiding staat van Prof. dr. Rianne Letschert, Rector Mangnificus van de Universiteit
Maastricht.

Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
Het platform WijZijnVrijwilligers is operationeel en er wordt nu samen met Burgerkracht een campagne opgezet om
10.000 vrijwilligers aan het platform te laten deelnemen.
Actualisatie bij deze zesde rapportage: n.v.t.
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Coördinatie en communicatie
Eenduidig en begrijpelijk te
communiceren hoe groot het
belang is om een tweede
lockdown te voorkomen vanuit
het oogpunt van gezondheid,
maatschappelijke
ontwikkelingen en
economische gevolgen.

Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
De beide veiligheidsregio’s hebben, vanuit hun wettelijke verantwoordelijkheid voor risico- en crisiscommunicatie,
communicatieplannen vastgesteld, waar blijvende bewustwording en handelingsperspectief onderdeel van uitmaken. Zij
volgen hierbij de landelijke communicatieboodschap die door de verantwoordelijke minister (VWS) aan hen wordt
opgedragen. De Gouverneur volgt, vanuit zijn rijks- en veiligheidstaken deze ontwikkelingen. Waar hij dit nodig, dan wel
wenselijk acht, heeft hij hierover contact met de veiligheidsregio’s. De communicatieplannen worden regelmatig
aangepast aan de veranderende situatie. Het is van belang dat alle betrokken overheden (ministeries, gemeenten,
provincie, etc.) hier als één overheid en met één mond spreken. De Gouverneur bevordert, waar mogelijk, dat deze
verbinding met de andere overheden wordt gemaakt.
Actualisatie bij de tweede rapportage d.d. 4.9.20 aan PS:
Zowel landelijk als bij de Limburgse veiligheidsregio’s zijn er communicatiecampagnes gestart en worden nieuwe
campagnes ontwikkeld om het belang van het voorkomen van een tweede golf te benadrukken. De beide Limburgse
veiligheidsregio’s stemmen hun campagnes af op de landelijke campagnes en richten zich waar nodig ook op specifieke
doelgroepen. De Commissaris van de Koning heeft de noodzaak voor onderlinge afstemming en samenwerking tussen
de beide veiligheidsregio’s op dit punt benadrukt. Zij stemmen hun activiteiten dan ook op elkaar af.
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Coördinatie en communicatie
Coördinatie en communicatie
Meer helderheid en overzicht te
verschaffen waar burgers,
bedrijven en verenigingen
burgers terecht kunnen voor
ondersteuning om de
coronacrisis het hoofd te
bieden

Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt primair bij de veratnwoordelijke minister. Tijdens de persconferenties wordt dit
belang benadrukt. In het Veiligheidsberaad bespreken de voorzitters van de veiligheidsregio’s de wijze waarop wordt
gecommuniceerd over de maatregelen en de gevolgen om een tweede lock down te voorkomen, bij monde van de
voorzitter van het veiligheidsberaad. Aanvullend bekijken de veiligheidsregio’s wat zij nog kunnen doen om de berichten
op de diverse niveaus te kunnen versterken en ondersteunen. Zoals eerder aangegeven stemmen de veiigheidsregio’s
de communicatie af, waarbij het duidelijk kunnen uitleggen van de besluiten van de burgemeesters en voorzitters van de
veiligheidsregio’s uitgangspunt is.
Actualisatie bij de vijfde rapportage 1.12.2020:
Zowel de verantwoordelijke ministers als de veiligheidsregio’s en burgemeesters blijven richting de burgers het belang
aangeven om zich aan de landelijke maatregelen te houden. In Limburg wordt niet alleen ingezet op het benadrukken van
het naleven van de regels, maar vooral ook een perspectief te bieden, met de bedoeling het draaglijker proberen te
maken om vol te houden en vooral naar de toekomst te kijken. Deze activiteiten vinden reeds plaats en hebben een
doorlooptijd tot na de feestdagen. De CdK sluit aan bij de activiteiten van de veiligheidsregio’s en de burgemeesters en
heeft hierbij een stimulerende en soms regisserende rol.
Eerste rapportage d.d. 12.8.20 aan PS:
Doel van de informatie over corona op de Provinciale website www.limburg.nl is:
1. Informeren over de gevolgen van corona in Limburg voor inwoners en voor de Limburgse economie en
werkgelegenheid
2. Inzicht in en draagvlak voor (grensoverschrijdende) overheidsmaatregelen helpen behouden/vergroten.
3. Vertrouwen in overheid vergroten
De doelgroepen zijn op zoek naar informatie over de geldende maatregelen in Limburg en naar de actie die wordt
ondernomen door het Provinciebestuur. We hanteren hierbij de volgende communicatie strategie:
 Via de column van de Gouverneur nauw aangesloten bij de sentimenten en verhalen uit de samenleving.
Gouverneur heeft deze serie na 75 afleveringen op 16 juli jl. beëindigd.
 We tonen een alert, krachtig en bij de Limburgers betrokken Provinciebestuur. We doen geen uitspraken die
verwachtingen kunnen wekken bij publieksgroepen/stakeholders over een rol of bijdrage (beleidsmatig en/of
financieel) die de Provincie niet kan waarmaken.
 Burgers e/o specifieke doelgroepen worden, zodra er sprake is van formeel besloten (aanvullende) maatregelen
vanuit de Provincie, snel en inhoudelijk geïnformeerd. Nieuwe informatie uit PS-brieven plaatsen we binnen 24
uur op de speciaal hiervoor aangemaakte webpagina.
Andere thema’s zijn:

1. Wat doet de Provincie?
2. Corona en inwoners
3. Weblog en podcast Dichtbij
4. Ondernemers
5. Werknemers en werk zoeken
6. Cultuur en sport
7. Subsidies
8. Aanbevelingen RIVM
9. Impactmonitor
Aanvullende uitgangspunten:
 Limburg.nl is een taakgerichte website waarop mensen met name informatie zoeken en de mogelijkheid zoeken
om dingen te regelen.
 Content is begrijpelijk, actueel, relevant, correct, beperkt en voldoet aan de webrichtlijnen
Belangrijkste content is Limburg-specifieke informatie (grensondernemers, reizen naar buitenland etc)
Actualisatie bij de derde rapportage d.d. 6.10.20 aan PS:
Er is geen inhoudelijke wijziging in dit overzicht. Onderwerpen worden geactualiseerd indien daar aanleiding toe is. De
weblog en podcast Dichtbij is afgerond. De Impactmonitor wordt ververst/aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar
is.

Actualisatie bij deze zesde rapportage:
De Impactmonitor wordt ververst/aangepast als er nieuwe informatie beschikbaar is. De laatste update editie 8 is van 17
december 2020: https://www.limburg.nl/publish/pages/4984/limburgse_impactmonitor_editie_8_17_december_2020.pdf
Actualisatie geldt ook voor andere corona gerelateerde onderwerpen zoals vermeld op de speciale pagina op de
provinciale website: https://www.limburg.nl/thema/corona-limburg-0/

