
 

 

MOTIE Mensen aan banen helpen met wat er al is 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 11 november 2020 ter behandeling van de 
programmabegroting 2021 

 

Constaterende dat  

- in deze Corona crisis de Provincie inwoners wil helpen aan (nieuw) werk te raken door steun aan  
(om)scholing voor sectoren waar vraag is naar mensen, zoals de techniek; 

- door Provinciale Staten in motie 70 (2020) aan Gedeputeerde Staten is gevraagd bij de 
behandeling van de begroting 2021 in beeld te brengen hoe de provincie structureel financieel kan 
bijdragen aan marktinitiatieven die door innovatie en samenwerking met onderwijs het MKB 
versterken, waarbij als voorbeelden onder andere de TechnoHub in Woerden, Makerspace in 
Mijdrecht en MAKE center in Nieuwegein zijn genoemd; 

 

Overwegende dat 

- in het licht van de Corona crisis en de oplopende werkloosheid de provincie versneld en versterkt 
aan de slag gaat met de Human Capital Agenda (HCA); 

- TechnoHUB, Makerspace en MAKE Center belangrijke gereedschappen kunnen zijn om deze HCA 
ook tot resultaten te laten leiden, omdat een van de uitdagingen die daarin wordt benoemd de 
toegang tot technisch vakpersoneel voor de maakindustrie is; 

- met de MKB-deal Utrecht West de provincie een flinke bijdrage levert aan deze initiatieven, zowel 
in financiële zin als door deze initiatieven in de regio met elkaar te verbinden, ze een podium te 
geven, toegang tot kennis en een uitbreiding van hun netwerk te bieden en het ook daarom ook 
van belang is dat de initiatieven bij gebleken succes blijven bestaan; 

- door de economische crisis enerzijds de begroting van deze initiatieven ook gedurende de MKB-
deal periode onder druk staat (tot en met 2022), en sowieso de financiële toekomst van deze 
initiatieven na deze periode nog onzeker is; 

- terwijl anderzijds juist nu volle inzet nodig is, met mogelijk zelfs opschaling, die niet gehinderd 
moet worden door financiële zorgen; 

- de bestemmingsreserve COVID flankerend beleid 2021 is bedoeld om ondersteuning te kunnen 
bieden aan sectoren die hard geraakt worden door de coronacrisis; 

 

Verzoekt het college van GS  

- vanuit de bestemmingsreserve COVID flankerend beleid 2021 in het komend jaar financieel bij te 
dragen aan de instandhouding van de initiatieven in de MKB-deal West; 

- bij de Kadernota 2021 een voorstel te doen om hieraan structureel financieel bij te dragen; bij 
gebleken succes ook na 2022. 

     

En gaat over tot de orde van de dag 
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