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AMENDEMENT, ex artikel 28 Reglement van Orde 

 

Statenvergadering 
 

24 juni 2020 

Agendapunt 
 

07. 1e Bestuursrapportage 2020 

Korte titel amendement 
 

Inzetten Friese Ontwikkelingsmaatschappij in de coronacrisis 

Toelichting op het amendement: 
 
• Veel ondernemers in verschillende sectoren in moeilijkheden verkeren door de 
coronacrisis; 
• GS heeft laten zien te beschikken over een compleet beeld van de bestaande 
maatregelen en een analyse van wat de Friese economie nodig heeft; 
• Friese micro- en kleinbedrijf (waaronder retail, recreatie en horeca) voor 
overbruggingskrediet van 50k tot 250k geen tot beperkte mogelijkheden heeft tot 
financiering; 
• De provincie in principe geen financieringsregelingen in eigen beheer uitschrijft; 
• De Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM) hiervoor opgericht is; 
• De FOM met het geldende investeringsregelement niet de mogelijkheid heeft een goede 
regeling te openen; 
• GS voor een wijziging van dit investeringsregelment geen mandaat heeft. 
 
 

De ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor 

Overwegingen Schrappen uit overwegingen bij besluit: 
 

Toevoegen aan overwegingen bij besluit: 
 
• Juist nu het snel lanceren van regelingen van belang is; 
• Deze regeling aanvullend moet zijn op de regelingen van het 
Rijk, de NOM en de bestaande kredietverstrekkers; 
• Het in procedure brengen van een aanpassing van het 
investeringsregelement in PS het snel lanceren van een 
maatregel in de weg staat. 
 

Besluit Schrappen uit tekst besluit: 
 



AMENDEMENT 
 

AMENDEMENT 
  

 
 

Geschrapte tekst vervangen door: 
 
 
 

Toevoegen aan besluit: 
 
• GS eenmalig het mandaat te verlenen om via de AVA FOM 
een extra corona maatregel te nemen binnen het door PS 
beschikbare gestelde budget aan de FOM.  
• Met de FOM deze regeling nog in de zomer van 2020 te 
lanceren; 
• PS middels brief op de hoogte te brengen van de aangepaste 
regeling. 
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