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De fracties kunnen instemmen met het doel van dit Statenvoorstel, namelijk het ondersteunen van
de horeca-sector om uit de crisis te komen.
Over de uitwerking van dit doel worden nog wel een aantal kritische vragen gesteld:
- Verschillende fracties geven aan dat de Corona-crisis heeft geleerd dat veel ook anders kan dan we
gewend waren; internationale conferenties kunnen bijvoorbeeld ook heel goed online.
Gedeputeerde geeft aan dat dit zeker het geval is en dat het tegelijktijd ook goed is om de sector te
ondersteunen om de draad deels weer op te pakken.
- Is er niet teveel nadruk op promotie / reclame, door vooral te schakelen met de ‘destinatiemarketings-organisaties’ (DMO’s)? En vullen we als provincie niet eigenlijk de gaten op, die ontstaan
zijn omdat gemeenten bezuinigd hebben op DMO’s? Gedeputeeerde geeft aan dat dit in de
gesprekken met de sector gebleken is dat hier behoefte aan is. En het gaat om twee jaar incidentele
gelden, omdat Gedeputeerde ervan uit gaat dat de markt het daarna weer zelf oppakt.
- Waarom worden er geen indicatoren opgenomen? Hoe kunnen de Staten dan controleren of
gemeenschapsgeld op een goede manier is besteed? Gedeputeerde zegt een evaluatie aan het einde
van recreatieve seizoen toe (Q4) om de effecten van het voorstel in beeld te krijgen.
- De extra middelen die gevraagd worden voor het op verzoek van de sector doorontwikkelen van de
Druktemonitor roepen de meeste vragen op. De commissie is, ondanks het enthousiaste pleidooi van
de Gedeputeerde, niet overtuigd van nut en noodzaak van de Druktemonitor, laat staan om er extra
middelen aan te besteden. Gedeputeerde zegt daarom toe om, voorafgaand aan PS, met
aanvullende informatie te komen, bijvoorbeeld data als het aantal unieke bezoekers, het aantal
keren dat de site is geraadpleegd, het aantal keren dat unieke bezoekers de site meerdere keren
bezoeken, et cetera.
De commissie adviseert het presidium dit als ‘normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van
Provinciale Staten.
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