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In de vorige commissieronde is reeds aan de hand van een Statenvoorstel over dit onderwerp 
gesproken. De commissie achtte het voorstel toen niet rijp voor besluitvorming. Ter tafel ligt een 
aangepaste versie van het Statenvoorstel. Verschillende fracties spreken hun waardering uit voor de 
verbetering van het voorstel. 
 
Inhoudelijk zijn de meningen verdeeld. Fracties die instemmen met het voorstel en de lijn van het 
College volgen stellen dat het goed is om gemeenten en ondernemers op deze wijze te 
ondersteunen. Het probleem van o.a. winkelleegstand wordt weliswaar niet veroorzaakt door 
Corona, maar wordt er wel door versneld. Er is grote urgentie om de oplossing te versnellen. Verder 
wordt besproken om aan deze subsidie een prijs te verbinden voor het beste plan. 
 
Andere fracties zijn (zeer) kritisch. Deze kritiek richt zich op de volgende onderwerpen: 
- De inzet van de Reserve Corona flankerend beleid. Er is discussie over waar deze reserve voor 
is bedoeld: variërend van het lenigen van de acute nood van ondernemers nù tot het opvangen van 
de economische impact van Covid ná de pandemie. En moet de reserve wel gebruikt worden voor 
‘procesgeld’, te weten 1 fte bij iedere gemeente voor het realiseren van een plan? En wie gaat 
daarna de uitvoering van dit plan betalen? 
- Het gebrek aan maatwerk: iedere gemeente kan maximaal €80.000,= aanvragen, waardoor 
er geen onderscheid wordt gemaakt tussen gemeenten die hun centrummanagement prima op orde 
hebben en gemeenten die meer steun kunnen gebruiken. 
- De controlerende rol van Provinciale Staten: wanneer is iets een ‘gedragen plan’? De reeds 
ingediende plannen van de gemeenten die als pilot hebben gefunctioneerd worden na de vraag van 
de PVV fractie toegezegd. Verder zegt de gedeputeerde toe over een jaar te rapporteren over de 
ingediende plannen. Om de beleidscyclus rond te krijgen wordt door het CDA gesproken over het via 
een amendement toevoegen van een beslispunt over een evaluatie in 2022. 
 
Gedeputeerde geeft aan dat de Reserve Corona flankerend beleid juist bedoeld is voor het 
versterken van de economische structuur met het oog op de tijd nà Corona. Individuele steun voor 
noodlijdende ondernemers komt van het Rijk. Van zowel gemeenten als van ondernemers bereiken 
hem vele signalen dat er behoefte is aan deze subsidie. Verder zegt de gedeputeerde toe over een 
jaar te rapporteren over de ingediende plannen.  
 
Om de beleidscyclus rond te krijgen wordt door het CDA gesproken over het via een amendement 
toevoegen van een beslispunt over een evaluatie in 2022. 
 
Hoewel voor meerdere fracties een ‘klein debat’ volstaat, adviseert de commissie het Presidium dit 
Statenvoorstel als een ‘normaal debat’ te agenderen in de vergadering van Provinciale Staten van 3 
maart a.s. 
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