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Aan:
de voorzitter en leden van
Provinciale Staten van Drenthe

Assen, 15 mei 2020
Ons kenmerk 20/5.1/2020001099
Behandeld door de heer H. van der Horst (0592) 36 58 47
Onderwerp: Subsidieregeling Snelloket Covid-19-maatregelen VTE-sector in Drenthe
Status: Verzoek om opmerkingen of kanttekeningen

Geachte voorzitter/leden,
Zoals bij u bekend is, wordt de vrijetijdssector zwaar getroffen door de coronacrisis.
Met het oog op de door het kabinet aangegeven versoepeling van maatregelen voor
deze sector willen wij VTE-ondernemers in onze provincie graag ondersteunen in het
treffen van maatregelen die nodig zijn om activiteiten vanaf 1 juni 2020 passend te
kunnen hervatten binnen de context van de anderhalvemetersamenleving. Om die
reden leggen wij u ons initiatief voor tot realisatie van een 'Snelloket Covid-19-maat
regelen voor de vrijetijdssector'. Gezien de urgentie van het verlenen van steun aan
de sector vragen wij u dit bespreekpunt te behandelen in uw vergadering van
woensdag 20 mei 2020.
Vanwege de urgentie van dit voorstel vragen wij uw Staten een bedrag van
€ 1.000.000,-- beschikbaar te stellen voor deze subsidieregeling en dit bedrag te
putten uit de middelen Versterking Economische Structuur (VES) en dit te verwerken
in de Bestuursrapportage 2020.
Met dit snelloket willen wij ondernemers in de vrijetijdssector een steuntje in de rug
bieden voor het treffen van passende en gevraagde anderhalvemetermaatregelen om
hun activiteiten te kunnen herstarten. Ondernemers geven aan dat een goede
ontvangst van zowel inwoners als gasten van buiten Drenthe vraagt om de nodige
aanpassingen in hun bedrijf en bedrijfsvoering. Doel van het snelloket is om onder
nemers te helpen, zodat iedereen in Drenthe op een veilige manier gebruik kan
maken van toeristische en horecavoorzieningen.
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Werking van de regeling
Ondernemers kunnen via het snelloket 50% subsidie krijgen van de subsidiabele
kosten met een maximumbijdrage van € 2.500,-- en een minimumbijdrage van
€ 1.000,-- (bodembedrag Algemene Subsidieverordening). Aanvragers dienen
hiervoor een aanvraagformulier in te vullen op de website van de provincie en een
overzicht bij te voegen van de kosten die zij maken of hebben gemaakt. Ook onder
nemers die sinds de persconferentie van het kabinet op 6 mei 2020 al maatregelen
hebben getroffen en kosten hebben gemaakt, kunnen een beroep doen op de re
geling. Het voornemen is om het snelloket vanaf op vrijdag 29 mei 2020 te openen
voor ondernemers en het aanvragen van een subsidie mogelijk te maken tot
1 augustus 2020.
Gedeputeerde Brink zal in uw vergadering van 20 mei 2020 een nadere toelichting
geven op de achtergronden en de inhoud van de subsidieregeling. Wij vragen u hierbij
uw opmerkingen of kanttekeningen aan ons mee te geven, zodat wij deze kunnen ver
werken in de definitieve tekst van de regeling.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter
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, secretaris

