Motie
“Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur”
Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering (digitaal) bijeen op 18 mei,
Overwegende
1. dat de Nederlandse samenleving hard geraakt wordt door de uitbraak van COVID-19;
2. dat de maatregelen die zijn ingesteld om de verdere verspreiding van het virus tegen
te gaan grote gevolgen hebben voor onze maatschappij;
3. dat de maatregelen, zoals het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, geen direct
persoonlijk contact te hebben en 1,5 meter uit elkaar te blijven van grote invloed zijn
op het leven van onze inwoners;
4. dat door de sluiting van onder andere sportverenigingen, dorpshuizen en culturele
instellingen, het verbieden van evenementen en het stilleggen van competities het
sociale leven grotendeels tot stilstand is gekomen;
Voorts overwegend
5. dat de Rijksoverheid een pakket aan (economische-)steunmaatregelen en regelingen
heeft vastgesteld waar werknemers en ondernemers een beroep op kunnen doen
om de ergste nood enigszins te lenigen;
6. dat ondanks het grote bereik van deze regelingen, niet iedereen hier een beroep op
kan doen;
7. dat dit onder andere culturele instellingen treft voor wie geen vangnetregeling
bestaat, terwijl zij door de COVID-19 maatregelen geen bezoekers meer kunnen
ontvangen en derhalve ook geen inkomsten meer hebben uit toegang, souvenirs en
horeca;
8. dat dit ook geldt voor maatschappelijke organisaties zoals dorps- en buurthuizen en
(sport-)verenigingen die hun inkomsten uit verhuur en horeca zien wegvallen, terwijl
hun vaste lasten doorlopen en zij toch al op smalle marges en krappe budgetten
functioneerden;
9. dat onze culturele en maatschappelijke organisaties tezamen de basis vormen van de
sociale infrastructuur in onze provincie en bijdragen aan Provinciale doelen als
cultuur, cultuur historie en leefbaarheid waarmee zij een belangrijke rol spelen in het
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herstel van onze samenleving wanneer de COVID-19 maatregelen geleidelijk kunnen
worden versoepeld;
10. dat het ondersteunen van lokale cultureel-maatschappelijke organisaties in beginsel
primair een taak van de gemeente is, maar dat gemeenten zelf vaak de financiële
ruimte missen om op zich wenselijke steun te verlenen, zeker waar het de talrijke
kleine kernen betreft;
Spreekt uit
a. dat culturele- en maatschappelijke organisaties een belangrijke rol spelen in het
herstel van onze samenleving wanneer de COVID-19 maatregelen versoepeld
worden;
b. dat het niet wenselijk is dat zij bij gebreke van een passende noodmaatregel
definitief ten onder gaan aan de huidige situatie;
c. dat het wenselijk is om te onderzoeken welke acute steunmaatregelen voor de korte
termijn noodzakelijk zijn (circa 3-6 maanden) om te voorkomen dat zij omvallen;
d. dat het wenselijk is dat er een fonds komt waaruit gemeenten op basis van
cofinanciering een lening of bijdrage kunnen krijgen om de lokale culturele en
maatschappelijke organisaties die geen beroep kunnen doen op een andere regeling
te ondersteunen, voor zover de gemeentelijke begroting daar zelf onvoldoende
ruimte voor biedt;
e. dat het hierbij vooral maar niet uitsluitend gaat om organisaties die ook Provinciale
doelen dienen, maar hier in ieder geval niet strijdig mee mogen zijn;
f. dat het hierbij gaat om een nood-bijdrage voor de korte termijn ter overbrugging van
de periode tot het versoepelen van de COVID-19 maatregelen en de terugkeer van
een meer normale gang van zaken;
g. dat samenwerking met zowel het Rijk, als gemeenten en waterschappen, ieder
binnen de eigen competentie, in de uitvoering noodzakelijk is;
Roept het college van Gedeputeerde Staten op
1. Gemeenten en waterschappen te laten inventariseren welke culturele en
maatschappelijke organisaties die mede bijdragen aan Provinciale doelen als cultuur,
cultuur historie en leefbaarheid aan de huidige situatie ten onder dreigen te gaan;
2. Te inventariseren welke maatregelen op korte termijn genomen moeten worden om
deze organisaties te helpen de periode tot herstel van een meer normale situatie te
overbruggen;
3. Een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen voor het instellen van een
‘Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur’ (PNSI) om de kosten van deze noodmaatregelen voor de korte termijn te dekken;
4. Voorwaarden op te stellen waar een gemeente of waterschap aan moet voldoen om
in aanmerking te komen voor een beroep op het PNSI ter ondersteuning van de
lokale maatschappelijke en culturele organisaties;
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5. Voor de uitvoering samenwerking te zoeken met gemeenten, waterschappen en het
Rijk, met in achtneming van ieders eigen competentie;
6. Als startpunt te nemen een richtinggevend maar niet dwingend bedrag van Euro
10mln;
7. Financiering uit de eigen middelen doch, indien noodzakelijk, vreemd vermogen te
overwegen en daarbij een breed financieel instrumentarium te betrekken;
8. Gelet op de urgentie van de problematiek, de uitvoering van de verschillende
onderdelen van deze motie zo spoedig mogelijk ter hand te nemen en PS regelmatig
te informeren over de voortgang;
En gaat over tot de orde van de vergadering.
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