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Onderwerp: maatregelen lokale lasten t.b.v. ondernemers in verband met corona-virus
Het college beantwoordt de vragen als volgt:
Inleiding
Grote delen van de samenleving zijn als gevolg van het corona-virus tot stilstand gekomen. Dit heeft
zijn directe weerslag op de bedrijvigheid. Bedrijven en zelfstandige ondernemers worden acuut
geconfronteerd met een aanzienlijke omzetdaling en in sommige gevallen zelfs met het geheel
wegvallen van de omzet.
Hoewel het niet de primaire taak is van de gemeente om “bedrijven te redden” kunnen we wel
tijdelijke maatregelen nemen om de eerste nood in de liquiditeit te lenigen. De uitwerking en
inwerkingtreding van het noodpakket van de rijksoverheid laat voor een deel nog op zich wachten,
waardoor ondernemers soms de financiële klap niet direct op kunnen vangen. De directe
ondersteuning vanuit de gemeente bestaat uit twee elementen: faciliteren/informeren en financiële
nood lenigen.
Faciliteren en informeren
Ondernemers zitten met veel vragen. Het Telefonisch InformatiePunt is deze week door 18 ZZP-ers
en 1 MKB-ondernemer gebeld met vragen over de tijdelijk verruimde Bbz-regeling. Ook bij Loket
Wegwijs zijn deze week ongeveer 20 extra telefoontjes en emails binnen gekomen met vragen over
dit onderwerp. Over het noodpakket hebben we op de website uitgebreide informatie staan, waarbij
ook direct wordt doorgelinkt naar de website van rijksoverheid, met name de ministeries van EZ en
SZW. Eén van de maatregelen uit dit noodpakket dient door ons als gemeente te worden opgepakt.
Dit is de tijdelijke verruiming van het Bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz). Dit is een bijstandsregeling
voor ondernemers die starten, of tijdelijk ondersteuning nodig hebben. Vanwege de corona-crisis
wordt deze regeling tijdelijk versoepeld. De details van de regeling worden in de week van 23 maart
duidelijker. De informatie die tot nu bekend is, staat op onze website.
Specifiek voor ondernemers beschikt onze gemeente over een accountmanager die tijdens
kantooruren aanvullende vragen van ondernemers kan beantwoorden.
Eerste financiële nood lenigen
 Uitvoering tijdelijke verruimde Bbz-regeling
Zoals gezegd ligt de uitvoering van deze regeling bij ons als gemeente. Het digitale Sociaal
OndernemersLoket Online (Solo), dat via onze website toegankelijk is, is deze week
aangepast. Ondernemers kunnen zich op dit moment al via dit portaal melden en een
aanvraag indienen met een beperkt aantal stukken. Wanneer de ondernemer aangeeft in
acute financiële nood te verkeren, dan wordt de financiële situatie samen met een consulent
van schuldhulpverlening in kaart gebracht. Individueel wordt dan beoordeeld of een
voorschot kan worden verleend uit het noodfonds.
 Aanbieders en contractpartijen worden betaald, ook als diensten tijdelijk niet worden geleverd
Met name in het sociaal domein, maar mogelijk ook in andere domeinen, is het van belang
om aanbieders te ondersteunen. Dit om te voorkomen dat een aanbieder zijn diensten
helemaal moet staken. Want in dat geval hebben we na herstel van de crisis een groter
probleem op te lossen. Zo zijn er in regio-verband al afspraken gemaakt met Regiotaxi. Deze
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afspraken zijn overigens gemaakt voordat het noodpakket van de rijksoverheid bekend werd.
De tijdelijke bevoorschotting wordt mogelijk gemaakt onder de conditie dat deze wordt
verrekend met financiële compensatie uit het rijks-noodpakket.
Uitstel van betaling voor ondernemers, organisaties en verenigingen indien facturen niet
betaald kunnen worden
Er wordt soepel omgegaan met het incassobeleid, om te voorkomen dat een instelling of
ondernemer als gevolg van de crisis in betalingsproblemen komt. Vandaar dat voor 2
maanden uitstel van betaling wordt verleend.
Betaling OZB en afvalstoffenheffing/rioolrecht
Ook hierbij wordt soepel omgegaan met het incassobeleid, om te voorkomen dat een
instelling of onderneming als gevolg van de crisis in betalingsproblemen komt. Nadere
maatregelen hiervoor zijn in voorbereiding. In de loop van volgende week maakt het college
deze bekend.
Toeristenbelasting uitstellen
Dit is één van de maatregelen die vanuit rijksoverheid ook als voorbeeld wordt genoemd. Dit
betreft met name de camping-, B&B- en hotelbranche. Het opleggen van de aanslag
toeristenbelasting 2019 wordt tot nader order uitgesteld.
Facturen van ondernemers worden zo snel mogelijk betaald
Om de liquiditeitspositie van ondernemers positief te beïnvloeden worden facturen van
ondernemers zo snel mogelijk betaald. Dit is overigens bestaand beleid.
Leges voor evenementen die zijn of worden afgelast worden niet ingevorderd
Kleinere of grotere evenementen waarvoor een vergunning is aangevraagd, en waarvoor
leges worden geheven, moeten worden afgelast. De leges van de vergunningsaanvraag
wordt niet ingevorderd.
Ondersteuning van lokale organisaties en vereniging door het tijdelijk stopzetten van de huur
van gemeentelijke accommodaties
Verenigingen en maatschappelijke organisaties, met een accommodatie (met vaak ook een
horeca-functie) zien inkomsten wegvallen. Ook hierbij wordt soepel omgegaan met de
huurverplichtingen.
Klopt onze conclusie dat het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers en zzp-ers
te steunen bij het opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijke maatregelen
voor bestrijding van het Coronavirus, aangezien de reactie op onze vorige vragen d.d. 15-032020 slechts de spreidingsmaatregel betreft die was bedoeld om de negatieve effecten van
de dubbele aanslag op te vangen (en dus losstaat van de huidige uitzonderlijke situatie)?
ANTWOORD: Nee, die conclusie klopt niet. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar
bovenstaande tekst.

2. Indien het antwoord op de vorige vraag bevestigend is, waarom is het College deze mening
toegedaan?
ANTWOORD: niet van toepassing
3. Kan het College de Raad op de hoogte stellen van (geanonimiseerde) verzoeken van
ondernemers en zzp-ers die door de huidige uitzonderlijke situatie in de problemen komen, in
relatie tot het betalen van de lokale lasten of anderszins?
ANTWOORD: het college informeert de raad op hoofdlijnen over de consequenties en
ontwikkelingen van de genomen maatregelen.
4. Als het College het niet nodig vindt om lokale ondernemers en zzp-ers uitstel van betaling te
verlenen, is het College dan bereid om als gemeente over te schakelen (voor zover mogelijk)
naar lokale inkoop van goederen en diensten bij bedrijven en zzp-ers die in de gemeente
Haaren zijn gevestigd?
ANTWOORD: het college maakt komende week nadere maatregelen bekend. Ten aanzien

van de inkoop van goederen en diensten is het gemeentelijk beleid onveranderd om lokale
bedrijven en zzp-ers zoveel mogelijk in de gelegenheid te stellen om in te kunnen schrijven.
5. Wat gaat het College doen om de door het Kabinet gepresenteerde steunpakket voor
ondernemers en zzp-ers, waar de lokale overheid een grote uitvoerende rol krijgt, snel te
implementeren?
ANTWOORD: de uitvoering hiervan is ondergebracht bij MGD. Voorbereidingen daarvoor zijn
getroffen.
6. Welke aanvullende maatregelen kunnen wij als gemeente Haaren treffen om ondernemers
en zzp-ers te helpen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie? Welke maatregelen gaat het
College hiervan overwegen te nemen?
ANTWOORD: hiervoor verwijzen wij naar bovenstaande toelichting.

Tot slot
Op dit moment maakt de gemeente Haaren gelukkig nog geen deel uit van de Brabantse
brandhaarden. We leven mee met onze getroffen inwoners en wensen hun veel sterkte. Ook van de
gezinnen die hun familieleden in het verpleeghuis niet meer mogen bezoeken beseffen wij dat hen dit
verdrietig maakt. In Haaren is de noodopvang voor kinderen die niet thuis kunnen verblijven geregeld
zodat hun ouder(s) in vitale functies hun werk kunnen blijven uitvoeren. Er worden veel
maatschappelijke initiatieven ontwikkeld, maar sociale distantie is ook hier het sleutelwoord. Ik
benadruk dat deze afstand ook geldt voor jongeren ! Wees verstandig en help het virus een halt toe
te roepen.
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