
Provincie Fryslân - Besluit van 20 oktober 2020 tot wijziging van de

Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 

Gelet op artikel 1.3, vierde lid, van de Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013;

 

Besluiten vast te stellen:

 

De wijziging van de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân.

Artikel I  
De Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân wordt als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Artikel 1.3, eerste lid, komt te luiden als volgt:

 

1. Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan een Friese MKB-onderneming,

met als rechtsvorm een B.V., N.V., coöperatie, eenmanszaak, V.O.F., maatschap of stichting.

B.

 

Artikel 1.5, wordt als volgt gewijzigd:

 

Na het tweede lid wordt een lid toegevoegde, luidende:

 

3. Een aanvrager kan meerdere aanvragen indienen die voor subsidiering in aanmerking kunnen

komen op grond van het bepaalde in artikel 1.4.

C.

 

Artikel 1.6, eerste lid, komt te luiden als volgt:

 

1. Een aanvraag voor subsidie voor één of meer activiteiten als omschreven in artikel 1.4, kan met

ingang van 13 juli 2020 9:00 uur tot en met 2 april 2021 17:00 uur worden ingediend.

D.

 

Artikel 2.1, onderdeel a, komt te luiden als volgt:

 

a. de onderneming van de aanvrager staat op 6 mei 2020 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven

onder een of meer van de volgende SBI-codes, waarbij de aanvrager desgevraagd aannemelijk

maakt dat zij de hiermee corresponderende ondernemingsactiviteiten daadwerkelijk uitvoert:

• 5030;

• 55 t/m 5590;

• 56 t/m 5630;

• 79 t/m 7990;

• 85511

• 93;

• 93111;

• 93119;

• 93144;

• 93152;

• 93193;

• 932 t/m 93299;

• 9604.

E.

 

Artikel 2.2 wordt als volgt gewijzigd:
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1. Artikel 2.2, onderdeel a, komt te luiden als volgt:

voor zover ter zake van de activiteit waarvoor subsidie is aangevraagd kosten zijn gemaakt

vóór 6 mei 2020;
a.

2. Artikel 2.2, onderdeel d, komt te luiden als volgt:

de aanvrager voor dezelfde activiteit waarvoor hij subsidie aanvraagt reeds een subsidie

verstrekt heeft gekregen op grond van de regeling;
d.

3. In onderdeel f wordt de punt aan het slot van dit onderdeel vervangen door een puntkomma.

 

4. Na onderdeel f, wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

aan de aanvrager reeds driemaal een subsidie is verstrekt op grond van de regeling.g.

F.

 

Artikel 3.1 komt te luiden als volgt:

 

Artikel 3.1 Inwerkingtreding en overgangsrecht

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provin-

ciaal Blad waarin zij wordt geplaatst.

2. Op aanvragen die zijn ontvangen vóór 26 oktober 2020 is de regeling van toepassing zoals die

luidde op 9 juli 2020.

Artikel II  
De artikelsgewijze toelichting van de Subsidieregeling COVID-19 maatregelen VTE-sector Fryslân wordt

als volgt gewijzigd:

 

A.

 

Na de toelichting op artikel 1.3, eerste en tweede lid, wordt de volgende toelichting ingevoegd, luidende:

 

Artikel 1.5, derde lid

Ter illustratie een tweetal voorbeelden:

 

• Aan aanvrager A, zijnde een camping, is een subsidie verstrekt voor de aankoop en het laten

plaatsen van bewegwijzering in het bedrijfspand waar zij kantoor houdt (voor een activiteit als

bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder b). Aanvrager A dient enige tijd later een nieuwe aanvraag

in voor de aankoop en plaatsing van bewegwijzering in een sanitair gebouw voor haar camping-

gasten (eveneens een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder b). Deze tweede aanvraag

kan eveneens voor subsidie in aanmerking komen.

• Aan aanvrager B, zijnde een café, is op grond van artikel 1.4, aanhef en onder a, een subsidie

verstrekt voor de aankoop van desinfecteringspompen. Aanvrager B, dient vervolgens een

tweede aanvraag in voor de aankoop en het laten plaatsen van spatschermen op haar buitenterras

(een activiteit als bepaald in artikel 1.4, aanhef en onder b). Deze tweede aanvraag kan eveneens

voor subsidie in aanmerking komen.

B.

 

De tekst onder de toelichting op artikel 1.8 wordt als volgt gewijzigd:

 

In de eerste zin van de tweede alinea wordt de zinsnede ‘’31 december 2020 23:59 uur’’ vervangen door

‘’2 april 2021 17:00 uur’’.

 

C.

 

De tekst onder de toelichting op artikel 2.1, aanhef en onder a, komt te luiden als volgt:

 

De onderneming van de aanvrager moet bij de Kamer van Koophandel staan ingeschreven onder één

of meer van de volgende SBI-codes (CBS 2008, versie 2019):

• 5030: Binnenvaart (passagiersvaart en veerdiensten)
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• 55: Logiesverstrekking

• 551: Hotels e.d.

• 5510: Hotels e.d.

• 55101: Hotel-restaurants

• 55102: Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden

• 552: Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

• 5520: Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen; jeugdherbergen en vakantiekampen

• 55201: Verhuur van vakantiehuisjes en appartementen

• 55202: Jeugdherbergen, vakantiekampen, groepsaccommodaties

• 553: Kampeerterreinen

• 5530: Kampeerterreinen

• 559: Overige logiesverstrekking

• 5590: Overige logiesverstrekking

 

• 56: Eet- en drinkgelegenheden

• 561: Restaurants, cafetaria’s e.d.

• 5610: Restaurants, cafetaria’s e.d. en ijssalons

• 56101: Restaurants

• 56102: Fastfoodrestaurants, cafetaria’s, ijssalons, eetkramen e.d.

• 562: Kantines en catering

• 5621: Eventcatering

• 5629: Kantines en contractcatering

• 563: Cafés

• 5630: Cafés

 

• 79: Reisbemiddeling, reisorganisatie, toeristische informatie en reserveringsbureaus

• 791: Reisbemiddeling en reisorganisatie

• 7911: Reisbemiddeling

• 7912: Reisorganisatie

• 799: Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

• 7990: Informatieverstrekking op het gebied van toerisme en reserveringsbureaus

 

• 85511:  Zeil- en surfscholen

 

• 93: Sport en recreatie

• 93111: Zwembaden

• 93119: Overige sportaccommodaties;

• 93144: Bowlen, kegelen, biljarten e.d.

• 93152: Roei-, kano-, zeil- en surfsport e.d.

• 93193: Verzorgen van vistochten

 

• 932: Overige recreatie

• 9321: Pret- en themaparken; kermisattracties

• 93211: Pret- en themaparken

• 93212: Kermisattracties

• 9329: Overige recreatie (rest)

• 93291: Jachthavens

• 93299: Overige recreatie (rest, geen jachthavens)

 

• 9604: Sauna’s, solaria, baden e.d.

Als bij de beoordeling van de aanvraag onduidelijk is of de aanvrager daadwerkelijk ondernemingsac-

tiviteiten uitvoert en of die corresponderen met de desbetreffende SBI-codes waaronder zij staat inge-

schreven, dient zij desgevraagd aannemelijk te maken dat zij deze activiteiten daadwerkelijk uitvoert.

Indien de aanvrager dit niet aannemelijk kan maken, voldoet zij niet aan het onderhavige criterium.

 

D.

 

De tekst onder de toelichting op artikel 2.2, aanhef en onder a, komt te luiden als volgt:

 

Subsidie wordt geweigerd voor kosten uit facturen en/of bonnen die gedateerd zijn vóór 6 mei 2020.
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E.

 

Na de toelichting op artikel 2.2, aanhef en onder a, wordt de volgende toelichting ingevoegd, luidende:

 

Artikel 2.2, aanhef en onder d

Indien de aanvrager voor een activiteit reeds eerder een subsidie verstrekt heeft gekregen op grond

van de regeling, wordt een tweede aanvraag voor deze zelfde activiteit geweigerd.

 

Ter illustratie:

 

Aanvrager A heeft een subsidie verstrekt gekregen op grond van de regeling voor de kosten van de

aanschaf van een 20-tal desinfecteringspompen die zijn aangekocht bij een externe partij. Hiervoor is

één factuur ontvangen die bij de aanvraag is overgelegd.

Indien aanvrager A een tweede aanvraag indient voor de aankoop van dezelfde 20-tal desinfecterings-

pompen, dan wordt deze tweede aanvraag (vanzelfsprekend) geweigerd. Een tweede aanvraag voor

de aankoop van nog eens 20 extra desinfecteringspompen, kan echter wel weer voor subsidie in aan-

merking komen, mits uit deze tweede aanvraag blijkt dat het daadwerkelijk om de aankoop van nieuwe

pompen gaat (en de aanvraag daarnaast voldoet aan de overige voorwaarden en criteria om voor

subsidie in aanmerking te kunnen komen).

Artikel III  
Deze regeling treedt in werking met ingang van 26 oktober 2020.

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 20 oktober 2020.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris R.E. Bouius – Riemersma, MBA MCM
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