Gemeente Rijswijk
T.a.v. de Gemeenteraad
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Betreft: Aanvullende lokale maatregelen zijn vereist

Rijswijk, 24 maart 2021

Geachte Gemeenteraad,
Op 23 maart jl. is er een informatiebijeenkomst georganiseerd voor de Rijswijkse gemeenteraad.
Hierbij waren winkeliersverenigingen, de BBR en enkele individuele winkeliers aanwezig.
Samenvattend kan worden aanschouwd dat er vanuit de gemeenteraad veel begrip is voor de
situatie waarin diverse winkeliers en andere bedrijven zich bevinden. Echter met alleen begrip
redden we deze ondernemingen niet, er is actie vereist.
Er zijn verschillende ideeën de revue gepasseerd, waarbij het ene idee wat makkelijker te
implementeren is dan het andere idee, echter volgens de BBR is er grover geschut nodig.
Reeds tijdens de eerste lock-down en wederom tijdens de tweede lock-down heeft de BBR bij het
College aangedrongen om een huurfonds te implementeren. Buiten de personeelskosten is de
huurlast (huisvestingskosten), voor de meeste bedrijven, de grootste vaste kostenpost. Zet het
gereedschap van een huurfonds in. Hierbij neemt de gemeente voor een periode van 6-12 maanden
de huurlasten voor haar rekening en incasseert dit vervolgens in een periode van 1-3 jaar weer
retour van de bedrijven tegen een nihil rentepercentage. Het is geen gift en het is ook niet
automatisch voor ieder bedrijf. Je kan er als bedrijf voor opteren.
Er zijn een aantal praktische details en randvoorwaarden die we graag nogmaals toelichten en
uitgewerkt moeten worden. Bijkomend voordeel is dat met dezelfde euro direct twee
ondernemingen worden geholpen.
De gemeente Rijswijk heeft nu de kans om te bewijzen er te zijn voor de ondernemers, zoals de
ondernemers er ook altijd zijn voor de gemeente Rijswijk.
Wij zien uw partijreactie graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de BBR
Peter Hartevelt
Voorzitter
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