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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over de COVID 19 regeling voor de
VTE sector: bioscopen niet opgenomen in SBI-codes

Geachte heer Van der Pol,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 18 november 2020, beantwoorden wij als volgt.

lnleidende toelichting:
Ondememers die werken in de VTE (Vrijetijds Economie) kunnen een beroep doen op een
pro vinciale subsidiel voor de VTE sector. Met deze subsidie kunnen ondememers hun be-
drijf inrichten op de anderhalvemeter samenleving. Om in aanmerking te komen voor deze
regeling is als voorwaarde opgenomen dat jouw bedrijf een bepaalde SBI code (Standaard
Bedrijfsindeling) moet hebben. De bioscopen in Fryslan willen graag hun bedrijf ook inrichten
voor de noodzakelijke inspanningen vanwege COVID-19. Wanneer zij zich me/den bij de
pro vincie krijgen zij te horen dat zij niet in aanmerking komen voor subsidie omdat hun SB1
code niet opgenomen is in de regeling. De fractie van de ChristenUnie heeft hierover de vol-
gende vragen:

Vraag 1:
Wat is de reden dat bioscopen niet in aanmerking komen voor deze provinciale regeling?

Antwoord vraag 1:
Bij het opstellen van deze regeling hebben wij ervoor gekozen ondernemers te helpen wiens
activiteiten het meeste passen binnen de sector recreatie en toerisme. Dit is in samenspraak
gegaan met vertegenwoordigers van de sector.
Kijkend naar de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van de Kamer van koophandel (KVK)
waarin is bepaald dat bioscopen vallen onder Productie en distributie van films en
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televisieprogramma's; maken en uitgeven van geluidsopnamen', hebben wij ervoor gekozen
om bioscopen niet onder de regeling te laten vallen.

Vraag 2:
Is het alsnog mogelijk om ze in aanmerking te laten komen voor deze regeling? Zo ja, wan-
neer gaat u dat doen? Zo nee, wat is daarvan de reden?

Antwoord vraag 2:
Ja, dat is mogelijk door de regeling te wijzigen en de code er aan toe te voegen. In dit geval
kiezen we hier als college echter niet voor. Zie ook het antwoord op vraag een.

Vraag 3:
Welke regelingen zijn er voor de bioscopen?

Antwoord vraag 3:
Op dit moment kunnen bioscoopeigenaren alleen aanspraak maken op de MKB-voucher. Dit
is een bestaande regeling van provincie Fryslan. Deze regeling biedt financiele
ondersteuning bij ontwikkeling, innovatie en het stimuleren van strategische
personeelsplanning. In het college van 8 december is vastgesteld dat de regeling ook in
2021 een vervolg krijgt met als aanvulling dat ook scholingsactiviteiten gesubsidieerd
worden. Het maximale subsidiebedrag voor deze aanvragen is € 5.000.

Daarnaast zijn er nog landelijke regelingen zoals de Noodmaatregel Overbrugging voor
VVerkgelegenheid. Deze regeling geldt als een tegemoetkoming in de loonkosten.

Hoogachtend,

Gedeputd,e0e Staten van Fryslan,

, voorzitter

.E. Bouius - Riemersma, MBA MCM, secretaris
voor deze, de loco-provinciesecretaris
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