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Vragen kwijtschelding schulden door de coronacrisis
Beste mevrouw Nikamp,
U hebt op 18 februari 2022 namens uw fractie schriftelijke vragen over kwijtschelding schulden door coronacrisis
ingediend. In deze brief geven wij graag antwoord op uw vragen.
Inleiding van Gemeentebelangen bij de vragen:
De coronatijd heeft impact gehad en heeft nog veel impact op de samenleving. Er zijn veel regelingen c.q.
(landelijke) maatregelingen in het leven geroepen om iedereen te ondersteunen. Dit was en is erg fijn, de
spelregels waren voor velen niet duidelijk waardoor ondernemers in de problemen kunnen komen. Is je omzet net
te hoog tussen de lock downs door, dan kan het betekenen dat je veel geld moet terugbetalen, waar je niet op
gerekend had en veel van je eigen reserves gaat vragen. We hebben er samen voor gezorgd met elkaar dat
iedereen kan overleven. Nu voelen vele ondernemers de klap. Dit betekent veel voor de hele samenleving.
GemeenteBelangen vindt dat we juist nu er voor onze ondernemers en inwoners moeten zijn. In de Stentor van 12
februari staat een artikel dat de burgemeesters knokken voor kwijtschelding van ondernemers, mede hierdoor is
GemeenteBelangen extra getriggerd om hiervoor aandacht te vragen.
De vragen van GemeenteBelangen:

1.

Is het college bekend met de problemen die de ondernemers kunnen ervaren?
Vanaf het begin van de coronacrisis staan we dagelijks in contact met onze ondernemers en
bedrijvenkringen over hun situatie en de problemen die zich voordoen. Ook is bij ons bekend dat een
deel van de getroffen ondernemers moeite heeft om aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

2.

Is het college met GemeenteBelangen eens dat hier meer aandacht voor moet zijn?
We delen met u dat de financiële situatie van de getroffen ondernemers onder de aandacht moet
worden gebracht. Sinds de uitbraak van de coronacrisis zetten we ons hiervoor in. We hebben
onder ander casussen van ondernemers in Raalte onder de aandacht van Kamerleden gebracht en
hieruit zijn schriftelijke vragen voortgekomen. Daarnaast sluiten we ons aan bij de lobby van VNG en de
veiligheidsregio’s die de (financiële) positie van ondernemers onder de aandacht van het rijk brengen.
Ook staan we in nauw contact met ondernemersorganisaties.

3.

Kan het college aangeven of er gesprekken plaatsvinden met ondernemers die in de schulden zitten?
We staan met onze ondernemers en bedrijvenkringen in contact over hun situatie en in de gesprekken
brengen we de gemeentelijke regelingen onder de aandacht. We merken en horen dat ondernemers

terughoudend zijn in het delen van hun zorgen met externen zoals de gemeente en bedrijvenkringen.
Ondernemers moeten uiteindelijk zelf de stap zetten om aanspraak te maken op gemeentelijke
regelingen zoals de schuldhulpverlening. Tot op heden zijn er nauwelijks aanmeldingen voor
schuldhulpdienstverlening binnengekomen. Ook hebben we meerdere keren een belronde gedaan naar
ondernemers die gebruik maakten van de TONK en TOZO. We kregen in deze gesprekken geen signalen
dat ze in problematische schulden zitten.

4.

Kan het college aangeven wat de acties zijn die ze op dit moment nemen als dit probleem zich ook
voordoet bij onze ondernemers?
Ondernemers in de gemeente Raalte kunnen tot en met het 1e kwartaal 2022 gebruik maken van de TONK
en TOZO-regelingen. Voor ondernemers die niet aan hun belastingverplichtingen kunnen voldoen of te
veel TOZO hebben ontvangen, bieden we een passend betalingsregeling aan. Voor het jaar 2021 hebben
we de reclame- en precariobelasting 2021 niet in rekening gebracht. Verder maken we ondernemers
actief attent op de Regio Zwolle coronabrigade. De Regio Zwolle Brigade is er voor alle ondernemers in de
regio en wordt veelal bemand door (oud)ondernemers. Zij staan getroffen ondernemers bij met hulp en
ondersteuning. Ook kunnen zij adviezen geven over het gezond voortzetten of verantwoord afwikkelen
van hun bedrijf. Zie voor meer informatie bijgaand link. Homepage - Regio Zwolle Brigade Gemeente
Raalte is sinds kort aangesloten bij geldfitzakelijk.nl. Via Geldfit Zakelijk bieden we ondernemersgerichte
tips en tools en verwijzen we naar passende hulp.

5.

Is het college bereid om te kijken of de gemeente Raalte kan aansluiten bij de andere gemeentes waar ze
knokken voor kwijtschelding van de schulden?
Via onze gemeentelijke samenwerkingsverbanden zetten wij ons samen met andere gemeenten in voor
de gevolgen van de coronacrisis voor ondernemers en hun financiële positie(schulden).
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