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Onderwerp Erratum Statenvoorstel Voorjaarsrapportage

Kern van het advies Er zijn bezwaren gerezen tegen het al in de Voorjaarsrapportage opnemen van 
middelen voor MKB-opvolging, terwijl hier nog geen Statenvoorstel voor is 
ingediend. Dit zal worden teruggetrokken bij de Voorjaarsrapportage en 
opnieuw ingediend bij de Zomernota. 

Financiële consequenties De lasten worden verlaagd met € 0,675 mln. en de onttrekking aan de reserve 
Covid-flankerend beleid wordt verlaagd met € 0,675 mln.

Aangebrachte wijzigingen In Statenvoorstel beslispunten 3.c,a,iii verwijderd en 3.c,a,v verlaagd naar 
€ 575.000 op blz. 2

Naar aanleiding van de bespreking in de commissie BEM 26 mei 2021, de 
daarop volgende besluitvorming in PS dd. 2 juni 2021 en het daarbij 
aangenomen amendement inzake de druktemonitor, heeft het college besloten 
om niet voor €750.000 maar voor € 575.000 een beroep te doen op de 
bestemmingsreserve “Covid-flankerend beleid 2021”.

De tekst in de voorjaarsrapportage bij dit Statenvoorstel luidt daarmee;
Onderwerp Versterking en herstel (zakelijk) toerisme
Toelichting: 
De corona-crisis raakt de (zakelijk) toeristische sector hard. De grenzen zijn 
dicht en dankzij de lockdown is het merendeel van de toeristisch-recreatieve 
bedrijven gesloten. Voorgesteld wordt de toeristisch-recreatieve sector te 
steunen door extra inzet te plegen op verschillende onderdelen, die in het 
verlengde liggen van het reguliere beleid en passen bij onze provinciale rol. 
Het betreft een extra impuls die zonder de coronacrisis niet of in andere mate 
zou zijn opgepakt. Het gaat om een extra herstelimpuls van de toeristisch-
recreatieve sector, inclusief het zakelijk toerisme. Met dit voorstel wordt een 
beroep op de bestemmingsreserve “Covid-flankerend beleid 2021” gedaan 
voor het benodigde bedrag van €575.000. 

De volgende wijzigingen zijn in het Statenvoorstel aangebracht:
 Het aantal genoemde voorstellen bij punt 3b is 6 i.p.v. 7 (blz. 3)
 Bedrag te onttrekken aan de reserve is € 5,363 mln. (i.p.v. € 6,038 

mln. op blz. 3)
 Het saldo van de reserve bij punt 3c is € 9,637 mln. (i.p.v. € 8,962 

mln. op blz. 3)
 Op blz. 5 punt 3 geschrapt en punt 5 verlaagd naar € 575.000
 Op blz. 6 nieuwe tabel geplaatst met aangepaste cijfers voor 

programma economie
 Op blz. 9 punt 3.c,a,iii geschrapt en 3.c,a,v aangepast naar 

€ 575.000
 Op blz. 9 zijn 6 voorstellen i.p.v. 7  
 Op blz. 9 punt c is het nieuwe saldo reserve Covid-flankerend beleid 

€ 9,637 mln. i.p.v. € 8,962 mln.

In de bijlage Voorjaarsrapportage zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
 Op blz. 5 bij Statenvoorstellen met financiële consequenties zijn er 

zes voorstellen gedaan i.p.v. zeven met een totale waarde van € 5,4 
mln. i.p.v. € 6,038 mln.)



 2

 Punt 3 schrappen: het toevoegen van € 500.000 aan lasten ten 
behoeve van MKB opvolging

 Punt 5 bedrag aangepast naar € 575.000 i.p.v. € 750.000 aan lasten 
ten behoeve van Herstel en versterking zakelijk toerisme

 Tabel op blz. 7 aangepast bij programma economie
 Tabel blz. 8 aangepast bij programma economie
 Tabel blz. 37 aangepast
 Samenvattend overzicht blz. 38 aangepast
 Blz. 41 onderwerp ‘MKB beleid opvolging’ verwijderd
 Blz. 41 tekst bij ‘Versterking en herstel (zakelijk) toerisme’ aangepast

In de bijlage ‘Samenvattend overzicht begrotingswijzigingen 
Voorjaarsrapportage 2021’ zijn de volgende wijzigingen aangebracht bij 
programma economie in de categorie ‘Statenvoorstellen met financiële 
consequenties’:

 Het bedrag van € 500.000 ‘MKB opvolging’ verwijderd;
 Het bedrag van € 750.000 ‘Herstel en versterking zakelijk toerisme’ 

verlaagd naar € 575.000.

Toelichting Er zijn bezwaren gerezen tegen het al in de Voorjaarsrapportage opnemen van 
middelen voor MKB-opvolging, terwijl hier nog geen Statenvoorstel voor is 
ingediend. Dit zal worden teruggetrokken bij de Voorjaarsrapportage en 
opnieuw ingediend bij de Zomernota. De Voorjaarsrapportage is hierop 
aangepast.


