Liberaal Noord-Holland

motie vreemd aan de orde van de dag
vergadering Provinciale Staten – 4 april 2022

Onderzoek gevolgen hoge inflatie en Oekraïne-oorlog voor de
inwoners en ondernemers van Noord-Holland
Provinciale Staten van Noord-Holland in vergadering bijeen,
Constaterende dat:
er in Oekraïne een hevige oorlog woedt;
dit een enorme stroom vluchtelingen op gang heeft gebracht;
een flink deel van deze ontheemden in ons land zal moeten worden opgevangen;
er al voor het uitbreken van de oorlog sprake was van hoge inflatie, en dat deze ontwikkeling
voor een deel veroorzaakt wordt door enorme stijging van de energiekosten;
er door de oorlog en door de sancties die daar het gevolg van zijn, tekorten aan diverse
grondstoffen zullen ontstaan;
de algehele verwachting is dat de kosten van energie ook de komende tijd nog zullen stijgen.

Overwegende dat:
de hoge inflatie, het tekort aan grondstoffen en de handelsbeperkingen opgelegd door de
economische sancties tegen Rusland negatieve gevolgen zullen hebben voor onze ondernemers,
en vooral het MKB;
de kosten voor levensonderhoud reeds flink gestegen zijn en ook de komende tijd nog flink zullen
stijgen;
er naast de directe gevolgen van de opvang van vluchtelingen ook andere effecten zullen zijn op
de sociale en economische situatie in onze provincie;
de gemiddelde koopkracht voor onze inwoners waarschijnlijk zal dalen met 2,5 % - daarbij zal de
koopkracht voor de groep inwoners met een laag inkomen nog sterker dalen;
tekorten mogelijk zullen leiden tot lege schappen voor bepaalde producten;
de enorme stijging van de brandstofkosten grote groepen mensen in de financiële problemen zal
kunnen brengen, waaronder ondernemers in het MKB.
Besluit het college van GS op te roepen:
-

in kaart te brengen wat de gevolgen zullen zijn van de huidige brede economische
ontwikkelingen voor onze inwoners in het algemeen, en voor onze ondernemers in het bijzonder;
dit onderzoek af te ronden voor het zomerreces en voor te leggen aan PS;
met voorstellen te komen om de gevolgen van de ontwikkelingen – binnen de mogelijkheden
van de provincie – te kunnen verzachten, in elk geval voor de mensen die het meest geraakt
(gaan) worden.
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