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Vraag 1.
Is de Provincie het met ons eens dat niet alleen burgers en werknemers, maar ook de Limburgse
ondernemers een steun in de rug nodig hebben en ziet het college daar ook een rol voor zich
weggelegd? Zo nee, waarom niet?
De deelnemende gemeenten hebben uiteraard hun (financiële) beperkingen om de ondernemers
tegemoet te komen. Voor wat betreft de BsGW (deelnemende gemeenten) zit aan de genoemde geste
natuurlijk een risico. Dat risico schuilt in het op termijn oninbaar worden van een aantal heffingen. Dit kan
uiteindelijk een – nu nog onbekende - invloed hebben op de begrotingen van de deelnemende
gemeenten. LOKAAL-LIMBURG is van mening dat de provincie hier een helpende rol moet aannemen,
aangezien het hier om een serieuze problematiek gaat waarbij de handen in elkaar geslagen dienen te
worden.
Antwoord.
Ja, de Limburgse ondernemers hebben een steun in de rug nodig. Wij verwijzen verder naar het
informerend stuk ‘Provinciale maatregelen tegen gevolgen Coronavirus’ dat op 25 maart 2020 aan
Provinciale Staten is gezonden (kenmerk 2020/12951). Hierin schetsten wij de eerste beelden en hoe wij
invulling geven aan de eerste maatregelen die wij hebben getroffen, ook in relatie tot de primaire rol van
de rijksoverheid in de maatregelen tegen de gevolgen van het Coronavirus.
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Tevens hebben Gedeputeerde Staten op 24 maart 2020 besloten om een subsidie van € 154.500,00 te
verstrekken aan MKB Limburg voor het “MKB Coronacrisisplan”. MKB Limburg heeft een aanpak
opgesteld waarbij enerzijds in kaart wordt gebracht welke problemen in het Limburgse MKB (incl. zzp’ers)
spelen, en anderzijds ondernemers voortdurend worden geïnformeerd en met korte trainingsmodules en
kennisuitwisseling worden ondersteund om deze moeilijke periode door te komen, c.q. om een stap te
kunnen zetten om sterker uit de crisis te komen. LWV en LLTB nemen ook deel aan de impactscan onder
bedrijven en de drie organisaties stemmen hun activiteiten onderling af. MKB Limburg gaat uit van een
projectperiode van 6 weken, waarbij de trainingsmodule nog een uitloop heeft tot 29 mei 2020.
In het kader van de coronacrisis is er een bestuurlijk overleg Arbeidsmarkt Limburg opgestart. Hier
nemen de voorzitters van de drie Limburgse arbeidsmarktregio’s, de gedeputeerde voor Economie,
Onderwijs en Sport, de voorzitters van de drie Limburgse werkgeversorganisaties, de managers van de
twee UWV regio’s en een vertegenwoordiger van de vakbonden aan deel. Tijdens het eerste overleg is
het thema scholing en de mogelijke inzet van Leo Loopbaan besproken. Leo Loopbaan is een publiekprivate voorziening en inmiddels gepositioneerd binnen een daarvoor opgerichte coöperatie waar
bedrijfsleven (LWV, Baandomein, Zorg aan Zet), onderwijs (Gilde Opleidingen, Vista College en
Citaverde College) en overheid (Provincie Limburg, UWV) deel van uitmaken. Met MKB Limburg, FNV,
Zuyd Hogeschool en de Leerwerkloketten wordt inmiddels ook samengewerkt. Met het uitbreken van de
Corona-crisis hebben de samenwerkende partners een inventarisatie gemaakt van de mogelijkheden die
Leo Loopbaan aanvullend aan de reguliere taken kan oppakken. Dit heeft geleid tot een initiatief met de
werktitel Leo & friends TalentBoost. De inzet is om werknemers en ZZP’ers die nu thuis zitten, te
prikkelen om tijdens deze periode bezig te blijven met hun vitaliteit en te werken aan hun duurzame
inzetbaarheid (korte termijn). Tegelijk is dit ook een kans om (versneld) dienstverlening te ontwikkelen die
inzetbaar is na deze crisistijd en bijdraagt aan de duurzame infrastructuur rondom een leven lang
ontwikkelen.
Onze regionale ontwikkelingsmaatschappij LIOF heeft bovendien snel maatregelen getroffen om de
Limburgse ondernemers die een subsidie danwel financiering ontvangen van LIOF tegemoet te komen.
Het gaat hierbij om:
−
het verlengen van de subsidietermijn voor projecten die binnen de subsidie instrumenten van LBDF
en de programma’s LimburgMakers, LimburgLogisitiek en LimburgAgrofood door LIOF worden
uitgevoerd;
−
het invoeren respectievelijk uitbreiden van het bevoorschotten van subsidies binnen de subsidie
instrumenten van LBDF en de programma’s LimburgMakers, LimburgLogistiek en LimburgAgrofood;
−
uitstel van aflossing en rentebetaling voor het Particpatiefonds, Limburg Business Development
Fonds en MKB-Leningenfonds. Als uitzondering op de generieke lijn die de Provincie Limburg
hanteert om in principe alleen uitstel te verlenen voor de aflossingsverplichtingen wordt voor
bedrijven die hiertoe een verzoek indienen bij het Participatiefonds, LBDF of MKB-Leningenfonds in
het kader van benodigd maatwerk van de bedrijven die het aangaat en in het kader van
bedrijfsbelang van voornoemde fondsen door de directie van voornoemde fondsen ook uitstel
verleend voor de rentebetalingen.
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Vraag 2.
Is de Provincie bereid om de deelnemende gemeente financieel bij te springen, mogelijk in de vorm van
een garantstelling t.a.v. al onze Limburgse gemeenten, mocht de tijdelijke rekening tot inkomstenverlies
voor de deelnemende gemeenten leiden?
Antwoord.
De Corona-pandemie is een crisissituatie. Eerste zaak is zorg en hulp te verlenen daar waar nodig. Wij
zien dat er tal van initiatieven zijn om hulp en bijstand te organiseren. Ook nemen instanties maatregelen
(zoals belastinguitstel, coulance-beleid) met financiële impact. Zorg verlenen en organiseren heeft nu
prioriteit. Goede financiële afwikkeling zou volgt hierna. Het college van GS heeft voor zichzelf het
uitgangspunt gedefinieerd dat iedere organisatie de eigen rekening betaalt. Wij adviseren iedereen om
een speciale “Corona-boekhouding” bij te houden. Zodra de crisis in een rustiger vaarwater is en de rijksspelregels over een mogelijk rampenfonds of andere vormen van compensatie duidelijk zijn, kunnen de
financiële consequenties systematisch en volgens te formuleren principes afgewikkeld worden. Kortom:
(publieke) partijen gaan in de acute situatie niet met elkaar in gesprek over financiële dekking van eigen
getroffen maatregelen of initiatieven. Voor een nadere duiding verwijzen wij naar de informerende notitie
van GS ”Provinciale maatregelen tegen gevolgen coronavirus”, brief GS van 24 maart 2020. Daarin
geven wij ook toelichting op het subsidieverleningsproces en de wijze waarop wij invulling geven aan het
toezicht op de gemeentefinanciën. De Provincie is ook bereid een rol te spelen bij het proces van
gemeenten om tot afstemming te komen van door hun te nemen maatregelen, in nauwe afstemming met
bijvoorbeeld de Limburgse Arbeidsmarktregio’s (zie ook antwoord op vraag 1).
Vraag 3.
Kijkt de Provincie hierbij ook naar de niet-deelnemende gemeenten binnen de BsGW, indien deze ook
dergelijke maatregelen nemen?
Antwoord.
Dit betreft de volgende drie gemeenten; Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray. Hierbij
hanteren wij dezelfde lijn als bij het antwoord op vraag 2.
Vraag 4.
Is het College bereid om, ook op ander vlak dan bovenstaand, de Limburgse ondernemers (financieel) bij
te staan?
Antwoord.
Voor de directe compenserende maatregelen is het Rijk de aangewezen partij en heeft het deze ook
genomen. Het is nu vooral zaak om de uitvoering van die maatregelen zoveel mogelijk te faciliteren en
stroomlijnen. Maatregelen dubbelop moeten worden voorkomen zodat beperkte provinciale middelen
efficiënt en effectief worden aangewend.
De Provincie beziet samen met alle betrokkenen in het Limburgse economische speelveld en in
samenhang met het forse nationale maatregelenpakket, waar gerichte ondersteuning via hetzij
brancheorganisaties of intermediaire organisaties extra initiatieven ontwikkeld moet worden. Wij zijn van
mening dat deze initiatieven met name gericht moeten zijn op het, voor Limburg zo belangrijke, middenen kleinbedrijf en ZZP´ers moeten zijn. Zie ook de beantwoording van vraag 2.
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Voor meer informatie verwijzen wij verder naar het informerend stuk ‘Provinciale maatregelen tegen
gevolgen Coronavirus’ dat op 25 maart 2020 aan Provinciale Staten is gezonden. We blijven de
ontwikkelingen nauwgezet volgen; in onze berichtgeving aan uw Staten zullen wij u hier ook periodiek
over informeren.

Gedeputeerde Staten van Limburg

voorzitter

secretaris
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College van Gedeputeerde Staten
Provincie Limburg
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
Maastricht, 19 maart 2020
Betreft: Schriftelijke vervolgvragen COVID-19 Virus en de rol van provincie Limburg
Geacht college,
Zoals de PvdA bij haar vragen van 11 maart j.l. al inleidde, heeft de EU al € 25.000.000.000
beschikbaar gesteld voor de economische gevolgen van het Corona-virus en gaan lokale overheden
ook geleidelijk over tot economische maatregelen. Dit om de gevolgen voor burgers en werknemers
te beperken. Maar ook de ondernemers zullen de hulp van diverse overheden nodig hebben.
In een persbericht hebben we vandaag kunnen vernemen dat de samenwerkende gemeenten en het
Waterschap (in de BsGW) de ondernemers de helpende hand gaan reiken. Dat doen zij door hen
tenminste tijdelijk financiële ruimte te bieden. Concreet gebeurt dat door:
-

De automatische incasso voor ondernemers in het werkgebied van de BsGW op te schorten
De komende drie maanden (en mogelijk een verlenging hiervan indien noodzakelijk) geen
invorderingsactiviteiten richting de ondernemers te laten plaatsvinden. Dit geldt voor alle
lokale lasten die de BsGW voor gemeenten en het Waterschap heft en int.

LOKAAL-LIMBURG waardeert het dat de gemeenten hun nek uitsteken en we verwachten een dito
houding van de Provincie. Daarom de volgende vragen:
Vraag 1
Is de Provincie het met ons eens dat niet alleen burgers en werknemers, maar ook de Limburgse
ondernemers een steun in de rug nodig hebben en ziet het college daar ook een rol voor zich
weggelegd? Zo nee, waarom niet?
De deelnemende gemeenten hebben uiteraard hun (financiële) beperkingen om de ondernemers
tegemoet te komen. Voor wat betreft de BsGW (deelnemende gemeenten) zit aan de genoemde
geste natuurlijk een risico. Dat risico schuilt in het op termijn oninbaar worden van een aantal
heffingen. Dit kan uiteindelijk een – nu nog onbekende - invloed hebben op de begrotingen van de
deelnemende gemeenten. LOKAAL-LIMBURG is van mening dat de provincie hier een helpende rol
moet aannemen, aangezien het hier om een serieuze problematiek gaat waarbij de handen in elkaar
geslagen dienen te worden.
Vraag 2
Is de Provincie bereid om de deelnemende gemeente financieel bij te springen, mogelijk in de
vorm van een garantstelling t.a.v. al onze Limburgse gemeenten, mocht de tijdelijke rekening tot
inkomstenverlies voor de deelnemende gemeenten leiden?
Vraag 3
Kijkt de Provincie hierbij ook naar de niet-deelnemende gemeenten binnen de BsGW, indien deze
ook dergelijke maatregelen nemen?
Vraag 4
Is het College bereid om, ook op ander vlak dan bovenstaand, de Limburgse ondernemers
(financieel) bij te staan?
Henk van der Linden

