
 
 

 
 

 
Datum  : 20 augustus 2020 
 

Naam & fractie : Regien Courtz en Kees Hofstee - VVD 

 
Onderwerp : Economische krimp in Overijssel 
 
Geachte leden van het college, 
 
Nadat op 14 augustus het CBS de kwartaalcijfers bekend maakt, waaruit een recordkrimp van de 
economie van 8,5% bleek, werden op 19 augustus de cijfers per Regio bekend. Voor alle 
Overijsselse regio’s blijkt een krimp van tussen de 8 en 10%. Het CBS spreekt van een ‘relatief 
sterke krimp in het oosten van het land’, en wijst hierbij onder meer naar het grote aandeel industrie 
in onze regio’s, welke hard zijn geraakt.  
 
Hoewel de steunmaatregelen de hardste klap hebben opgevangen en er economische effecten te 
verwachten waren, zijn de effecten van Corona op de economie gigantisch en de problemen zijn nog 
niet voorbij.  
 
 
De VVD fractie heeft de volgende vragen aan het college: 
 
Niet direct onverwacht, desondanks wel omvangrijk, is de economische krimp in Overijssel.  

 Kan GS per Regio duiden welke sectoren de hardste klappen hebben gevangen en in welke 
sectoren het water het hoogst aan de lippen staat?  

 
Wat de VVD betreft investeren we ons uit de crisis. Hier is deels ruimte voor gecreëerd bij de 
Perspectief Nota en bij de Begrotingsbehandeling wordt een voorstel verwacht.  

 Kan GS aangeven in hoeverre zij de cijfers van het CBS betrekt bij de concretisering van de 
Herstel- en Overbruggingsmaatregelen?  

 In hoeverre geven de cijfers en daarmee de economische situatie van dit moment in 
Overijssel aanleiding om wijzigingen aan te brengen in lopende programma’s of 
voorgenomen investeringen? Kan GS aangeven of de verwachting is dat de beoogde doelen 
gerealiseerd kunnen worden met de voorgenomen budgetten?  

 
Tijdens de perspectiefnota behandeling heeft de VVD fractie gesteld dat ‘wij graag horen of het 
college actief inzet bij het Rijk om – nu er ongetwijfeld een beweging komt om meer lokaal in plaats 
van mondiaal te organiseren – Overijssel als landingsplaats te laten fungeren.’  

 Op welke wijze heeft GS in de afgelopen maanden de lobby voor Economisch Overijssel in 
gang gezet richting het Ministerie van EZ en is zij tevreden over de samenwerking en 
uitkomsten van de onderhandelingen met het Ministerie? 

 Kan GS aangeven welke concrete Corona gerelateerde resultaten dit heeft opgeleverd voor 
Ondernemend Overijssel. 

 
Het bijdragen op de arbeidsmarkt en het kunnen ontwikkelen van jezelf als persoon is voor de VVD 
van evident belang. Naast de economische krimp spreekt het CBS van een recorddaling van het 
aantal banen in Nederland van in totaal 322.000, een afname van 3%. Daarbij wordt aangemerkt dat 
de ‘verborgen werkloosheid’ waarschijnlijk nog groter is; het CBS schat dat het aantal daadwerkelijk 
gewerkte uren 6,1% lager ligt.  

 Kan GS de cijfers voorzien in de cijfers voor de regio’s in Overijssel, inclusief de geschatte 
verborgen werkloosheid.  



 
 

 Op welke manier gaat GS de ondernemers in Overijssel faciliteren, zodat zij in banen kunnen 
blijven voorzien voor de mensen in Overijssel? Wordt hier een wijziging in beleid verwacht?  

 Wij zijn benieuwd naar het soort en type vragen die u ontvangt van onze (getroffen) 
ondernemers. Heeft u daar inzicht in en kunt u dit inzicht met ons delen? Hebben deze ook 
betrekking op leningen die uitstaan bij de provincie en/of op ‘woekerrentes’ op 
overbruggings- en overlevingskredieten van kredietverstrekkende partijen (evt via 
gemeenten)?  

 Wij zien veel onrust en onzekerheid bij de getroffen ondernemers en zeker bij het MKB en 
onze familiebedrijven. De economie krimpt niet alleen, maar door de onzekere situatie blijkt 
het voor veel ondernemers in de getroffen sectoren moeilijk om nieuwe perspectieven, 
doelen, te vinden zodat ook banen behouden kunnen blijven. Herkent u dit en ziet u 
mogelijkheden om hier vanuit de provincie iets aan te doen? 

 Wij denken dat er kansen liggen om als provincie een actieve rol te spelen door samen met 
deskundigen op zoek te gaan naar inspirerende nieuwe toekomstperspectieven en 
mogelijkheden voor de getroffen bedrijven in relatie tot onze provinciale opgaven? Ziet u 
deze kansen ook en zo ja ziet u mogelijkheden om dit op te pakken?  

 

 


