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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 4'l Reglement van orde
over de noodsteun aan horecaondernemingen

Geachte mevrouw Udinga,

ln uw brief van 15 december 2020 stelde u een aantal vragen over de noodsteun
aan horecaondernemingen. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van bovenstaande, geschetste problematiek?

Antwoord 1
Wij zijn op de hoogte van de problematiek. Onlangs heeft er een gesprek
plaatsgevonden tussen gedeputeerde Brink met een afvaardiging van
Koninklijke Horeca Nederland (KHN) afdeling Drenthe.

Vraag 2
ls in beeld hoeveel horecabedrijven in Drenthe mogelijk niet in aanmerking
komen voor de beloofde steunmaatregelen.

Antwoord 2
Wij weten niet om hoeveel bedrijven het gaat. Ook de KHN afdeling
Drenthe kan niet aangeven om hoeveel bedrijven het gaat.

Vraag 3
Bent u bereid om bij de minister aan te dringen op een coulante houding t.a.v
horecabedrijven die net buiten de regels vallen?

Antwoord 3
Via onze kanalen richting het ministerie hebben wij hier aandacht voor
gevraagd. De minister is op de hoogte van deze complexe problematiek
en zoekt naar mogelijkheden voor steun aan de groep startende ondernemers. Bij de presentatie van het nieuwste steunpakket op 21 januari
2021 heeft het Kabinet aangegeven een nieuwe regeling in te voeren
voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen.

Vraag 4
Ziet u andere mogelijkheden om deze ondernemers

bijte

staan?

Antwoord 4
Wij zijn content dat er nu een regeling voor startende ondernemers komt
en dat de regels van de steunmaatregelen verder verruimd zijn. Samen
met het Rijk, gemeenten, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en provincies werken wij aan het IPO Herstelplan om ervoor te zorgen dat onze
economie zich zo goed en zo snel mogelijk kan herstellen. Dit doen wij ieder vanuit onze eigen rol, waarbij wij het niet als taak van de provincie
zien om bedrijven directe noodsteun te verstrekken. Die taak ligt bij het
Rijk. Als provincie zetten wij ons onder andere via tk Ben Drents Ondernemer en het Snelloket COVID in om met de sector te focussen op het regionaal herstel tijdens en na de coronapandemie.
Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,
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Aan: de voorzitter van Provinciale Staten Mevr. J.Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
15 december 2020

Betreft: vragen artikel 41 RVO over de noodsteun aan horecaondernemingen

Geachte mevrouw Klijnsma,
Corona raakt ons allemaal, maar de horecabedrijven in onze provincie misschien wel het
hardst. Het kabinet komt met een steunpakket, maar er zijn diverse ondernemingen die
conform de huidige wetgeving van de steunmaatregelen TVL en NOW tussen wal en schip
(dreigen te) vallen. Dit gaat met name om starters en bedrijfsovernames in het eerste
kwartaal van 2020.
Het risico is groot is dat gezonde Drentse ondernemingen door de gevolgen van de
coronacrisis - en het niet in aanmerking komen voor de steunmaatregelen - omvallen.
Volgens de geest van de steunmaatregelen zouden deze ondernemingen wel in
aanmerking horen te komen, echter de wet zelf biedt de ruimte niet.
Vragen
1. Bent u op de hoogte van bovenstaande, geschetste problematiek?
2. Is in beeld hoeveel horecabedrijven in Drenthe mogelijk niet in aanmerking komen
voor de beloofde steunmaatregelen?
3. Bent u bereid om bij de minister aan te dringen op een coulante houding t.a.v.
horecabedrijven die net buiten de regels vallen?
4. Ziet u andere mogelijkheden om deze ondernemers bij te staan?

Hoogachtend,

Annigje Udinga
VVD Drenthe

