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Groningen, 27 januari 2021  

 
Betreft: Schriftelijke vragen over de verdeling van het provinciale Coronafonds 

 
Geacht college, 

  

Naar aanleiding van uw informerende brief d.d. 1 december 2020 hebben wij enkele vragen over de verdeling 

van het provinciale Coronafonds. Aangezien dit een actueel en urgent onderwerp is en de brief pas voor de 

volgende vergadercyclus geagendeerd staat, hechten wij er waarde aan deze vragen nu reeds schriftelijk te 

stellen.  

Voor sommige sectoren is het licht aan het einde van de COVID-tunnel momenteel nog ver weg. Het 
Coronasteunpakket dat afgelopen week is aangekondigd door minister Koolmees en anderen zal een grote 
groep ondernemers en werkgevers in onze provincie helpen om door deze moeilijke periode te komen. Helaas 
zullen enkelen toch nog tussen wal en schip vallen. Zo kunnen starters pas vanaf 1 mei aanspraak maken op 
steun en dat zal voor sommigen wellicht te laat zijn. Andere ondernemers hebben de pech dat hun 
referentieperiode binnen bijvoorbeeld een verbouwingsperiode zonder omzet valt. Wij hebben dan ook de 
volgende vraag voor het college: 
 
1. Op welke wijze kan de provincie deze ondernemers, bijvoorbeeld vanuit het resterende budget, een 

overbrugging bieden zodat ook zij het licht aan het einde van de tunnel kunnen bereiken? Kan de provincie 
hen proactief tegemoetkomen? 

 
In de media zijn berichten verschenen dat de regeling anderhalve-meter-economie niet of nauwelijks gebruikt 
wordt. GroenLinks en D66 krijgen signalen van ondernemers dat het fonds niet bekend is en eenmaal wel 
bekend, dat deze regeling in de praktijk niet voldoet. Het gaat bij deze regeling om een eenmalige aanvraag, 
terwijl de coronacrisis juist om flexibiliteit vraagt van de ondernemers en dus ook van de politiek. Dit leidt tot 
de volgende vraag aan het college: 
 
2. Hoe eenvoudig is een aanvraag voor de anderhalve-meter-maatregel voor ondernemers? Kan deze 

aanvraag nu meerdere keren plaatsvinden? Zo ja, hoe vaak?  
 

Specifieke aandacht is wat D66 en GroenLinks betreft nodig voor sportverenigingen, die net als dorpshuizen 
een belangrijke rol spelen als het gaat om de leefbaarheid en sociale cohesie van dorpen en buurten in onze 
provincie. Bovendien draagt sport bij aan de gezondheid van inwoners en heeft het daarmee een belangrijke 
preventieve waarde, ook bij de weerbaarheid tegen het coronavirus. In de aan de brief toegevoegde notitie  



wordt wel gesproken over steun voor dorpshuizen, maar niet over financiële steun voor sportverenigingen. Dit 
terwijl veel (kleinere) sportverenigingen door de coronacrisis moeilijk het hoofd boven water kunnen houden, 
bijvoorbeeld omdat inkomsten uit de kantine wegvallen. Daarom stellen wij de volgende vragen aan het 
college: 

3. In hoeverre kunnen (kleinere) sportverenigingen en -organisaties aanspraak maken op gelden uit het 
provinciale Coronafonds, zoals de regeling anderhalve-meter-economie en de maatregelen voor cultuur en 
vrijetijdseconomie, om hun continuïteit te waarborgen? 

4. Indien zij hier aanspraak op kunnen maken, in welke mate hebben (kleinere) sportverenigingen en 
-organisaties hier tot op heden gebruik van gemaakt?  

5. Indien zij hier geen aanspraak op kunnen maken, is het college het met ons eens dat deze regelingen dan 
verruimd moeten worden, zodat (kleinere) sportverenigingen en -organisaties de benodigde financiële 
ondersteuning krijgen? 

6. Welke inzet pleegt de provincie om (kleinere) sportverenigingen, -organisaties en ondernemers te 
informeren over de provinciale steunmaatregelen waar zij gebruik van zouden kunnen maken?  

 
We kijken uit naar uw beantwoording van deze vragen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Nadja Siersema-Orsel, GroenLinks 
 
Paula Benjamins-van Oudheusden, D66 
 


