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Kenmerk

Geachte leden.

1494135/1739768

Graag informeren wij u over het volgende onderwerp;
Vervolg van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds (EHDF).

Uw kenmerk

Inleiding
In de Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur van 28 oktober
2021 is onze brief van 13 oktober jl. besproken over de voorbereiding
3’ tranche van het EDHF. Toegezegd is dat wij u schriftelijk zouden
informeren over de procesvoortgang.

Voorbereiding vervolg EHDF.
Begin 2022 zullen wij in kaart brengen wat de stand van zaken is. Dat
betreft allereerst de effecten van onze maatregelen tot dan toe. Wij
zullen een kwalitatief beeld schetsen van de activiteiten als gevolg van
onze maatregelen en het aantal aanvragen dat wij ontvangen en
afgehandeld hebben. Daarnaast maken we gebruik van de
Coronamonitor voor een algemeen beeld en daarbij zullen we, voor
zover mogelijk is, proberen inzicht te krijgen in de effecten van het
stoppen van de landelijke steunpakketten. Uiteraard zullen we hierbij
de actuele ontwikkelingen betrekken wat betreft de landelijke
Coronamaatregelen en eventuele nieuwe steunpakketten als gevolg
hiervan.
Aan de hand van deze resultaten willen wij de inzet bepalen voor de 3'
tranche van het EHDF en deze middels een brief aan u presenteren. Wij
verwachten dat deze brief aan u uiterlijk begin april gereed is.
Hoogachtend,
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