
Reg.nr:	  
	  
Schriftelijke	  vragen	  raadslid	  M.J.A.	  (Maik)	  Steenkamp,	  artikel	  42	  RvO	  
voor	  de	  vergaderingen	  en	  andere	  werkzaamheden	  van	  de	  raad	  
ingediend	  op	  16	  maart	  2020.	  
	  
Onderwerp:	  Gevolgen	  Corona	  crisis	  (COVID-‐19)	  voor	  onze	  ondernemers	  
	  
Geacht	  college,	  
	  
De	  volksgezondheid	  en	  inwoners	  staat	  altijd	  op	  een,	  maar	  op	  dit	  moment	  worden	  ook	  
(lokale)	  ondernemers	  ongekend	  hard	  getroffen	  met	  de	  extra	  opgelegde	  beperkingen	  
(zondag	  15	  maart)	  van	  het	  kabinet	  om	  de	  COVID-‐19	  crisis	  te	  bestrijden.	  Landelijke	  zijn	  er	  ook	  
al	  maatregelen	  aangekondigd	  die	  bedrijven	  moeten	  ondersteunen	  in	  deze	  onzekere	  tijden,	  
zodat	  gezonden	  bedrijven	  niet	  in	  enkele	  omvallen,	  dit	  geldt	  ook	  voor	  lokale	  ondernemers!	  Al	  
deze	  onzekerheden	  hebben	  mogelijke	  gevolgen	  op	  de	  inkomens	  van	  medewerkers.	  
	  
Naast	  de	  landelijke	  maatregelen	  die	  aangekondigd	  zijn,	  om	  bedrijven	  te	  ondersteunen	  
tijdens	  de	  COVID-‐19	  crisis,	  is	  de	  VVD-‐fractie	  ook	  van	  mening	  dat	  we	  op	  gemeentelijke	  niveau	  
moeten	  kijken	  naar	  mogelijkheden	  om	  lokale	  ondernemers	  (tijdelijk)	  te	  ondersteunen.	  	  
	  
De	  VVD-‐fractie	  stelt	  daarom	  de	  volgende	  vragen:	  
	  

1.   Is	  het	  college	  bereid	  om	  ondernemers	  op	  korte	  termijn	  renteloos	  uitstel	  te	  verlenen	  
voor	  de	  betaling	  van	  lokale	  lasten	  als	  zij	  aannemelijk	  kunnen	  maken	  dat	  ze	  getroffen	  
worden	  door	  COVID-‐19?	  
	  

2.   Is	  het	  college	  bereid	  om	  te	  onderzoeken	  of	  ondernemers	  kwijtschelding	  kunnen	  
krijgen	  voor	  (een	  deel	  van	  de)	  lokale	  lasten	  als	  betalingsproblemen	  ontstaan	  door	  de	  
gevolgen	  van	  COVID-‐19?	  
	  

3.   Is	  het	  college	  bereid	  om	  gemeentelijke	  beboeting	  voor	  bepaalde	  tijd	  achterwege	  te	  
laten	  of	  in	  ieder	  geval	  zeer	  terughoudend	  hiermee	  om	  te	  gaan?	  
	  

4.   Welke	  andere	  mogelijkheden	  ziet	  het	  college	  om	  ondernemers	  in	  deze	  tijd	  te	  
ontzorgen?	  
	  

5.   Is	  de	  gemeente	  bereid	  om	  mee	  te	  denken	  met	  ondernemers	  om	  ook	  de	  financiële	  
gevolgen	  op	  langere	  termijn	  te	  helpen	  verzachten?	  Zo	  ja,	  kunt	  u	  concrete	  
voorbeelden	  geven?	  
	  

Gezien	  de	  urgentie	  voor	  sommige	  van	  deze	  ondernemers	  vragen	  wij	  u	  om	  eerder	  dan	  de	  
gebruikelijke	  termijn	  antwoord	  te	  geven	  op	  onze	  vragen	  en	  duidelijkheid	  te	  verschaffen	  
aan	  ondernemers	  inzake	  de	  maatregelen	  hierboven.	  

	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
M.J.A.	  (Maik)	  Steenkamp,	  mede	  namens	  de	  volledige	  VVD-‐fractie	  


