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Betreft: toezegging onderzoek mogelijkheden corona compensatie ondernemers
Geachte raadsleden,
Inleiding.
In de raadsvergadering van 1 maart 2021 is u een toezegging gedaan door wethouder Goedknegt om op
uw verzoek de creatieve randen op te zoeken om onder andere, maar niet enkel, horecaondernemers nog
meer te helpen tijdens de corona crisis. Vanuit uw raad werd daarbij de suggestie gedaan om met name te
zoeken naar de mogelijkheden rondom leges.
In navolging van de RIB van 15 maart 2021 aangaande deze toezegging, wordt u middels deze RIB
geïnformeerd over de huidige stand van zaken.

Stand van zaken.
Er zijn momenteel een aantal steunmaatregelen vanuit de overheid. Te denken aan TOZO, NOW, TVL en
TONK, dit zijn steunpakketten voor inkomensondersteuning en steun voor het betalen van vaste lasten en
een groot deel van de loonkosten van werknemers.
Een aantal ondernemers valt buiten de boot doordat ze niet voldoen aan de soms strakke en rechtlijnige
voorwaarden. De steunpakketten zijn als noodmaatregel in rap tempo in elkaar gezet en zijn absoluut een
knap staaltje werk en tot steun van een grote groep getroffen ondernemers. Maar door het algemene
karakter van de maatregelen is er geen ruimte voor maatwerk.
We hebben nagedacht over mogelijkheden om vanuit de gemeente deze ondernemers te steunen.
Bijvoorbeeld door het vrijstellen van bepaalde leges. Dit kan vanwege juridische beperkingen niet zomaar
worden gedaan. Het zorgt er tevens voor dat je ongelijkheid krijgt. Immers zal niet iedereen dit jaar een
vergunning nodig hebben.
Daarbij lopen we tegen meer lastige afwegingen aan indien we ondernemers op een bepaalde manier
willen ondersteunen. Het is moeilijk te bepalen voor wie zo’n extra steunmaatregel beschikbaar zou
moeten zijn. Je kunt heel moeilijk ondernemers uitsluiten. En aan de andere kant alle ondernemers een
noemenswaardig bedrag ter beschikking stellen is financieel bij zo’n 2000 potentiele aanvragers geen
haalbare kaart.
De grondslag om zo’n tegemoetkoming te geven ontbreekt ook eigenlijk. Een afweging is of het de taak
van de gemeente is, om het ontbreken van maatwerk bij de steunpakketten van de rijksoverheid op te
lossen.
Het college ziet meer in het faciliteren en mogelijk maken van bijvoorbeeld kleinschalige evenementen
zodra de coronamaatregelen dit toelaten om de ondernemers de mogelijkheid te geven de omzet te
vergroten. Daarbij kan gedacht worden aan een proeverij route langs de verschillende horeca ondernemers
van Albrandswaard, ondersteuning bij het organiseren van braderieën en najaarsmarkt. Waarbij opgemerkt
moet worden dat ook met deze insteek groepen zoals ZZP-ers die werkzaam zijn in de podiumkunsten, als
dagvoorzitter of als organisator van bijvoorbeeld bedrijfsfeesten niet bereikt worden.
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Vervolg.
Uiteraard willen wij onze ondernemers helpen, een andere overweging is bijvoorbeeld om een algemeen
fonds te creëren, zoals in Nissewaard is gedaan. Daar is een solidariteitsfonds opgericht.
Ondernemers kunnen daar de gemaakte kosten declareren voor aanpassingen die in relatie staan tot
Corona. Hiervoor was maximaal € 500- beschikbaar per ondernemer, voor maximaal 1000 ondernemers.
De vraag die het college zich daarbij stelt is of met deze maatregel wel alle ondernemers bereikt worden
die nadelen ondervinden van deze crisis of vooral ondernemers die dankzij getroffen aanpassingen juist
hebben kunnen doorwerken. De vervolgvraag is dan of het beschikbaar gestelde bedrag vanuit de
gemeentelijke begroting doelmatig wordt besteed in relatie tot het beslag wat het legt op de financiën en of
een éénmalige bijdrage van €500,= dan het verschil; zal maken voor deze ondernemers.
Mocht u als raad van Albrandswaard een vergelijkbaar fonds willen, zal er een voorstel moeten komen
waarin u als raad akkoord geeft budget hiervoor vrij te maken. Dan zou u ook over voorwaarden, aantallen
en bedragen kunnen nadenken.
Wij realiseren ons dat deze verkenning de conclusie oplevert dat er niet echt ruimte is voor de gemeente
tot materiële ondersteuning van ondernemers, aanvullend aan de rijkscompensatieregelingen in het kader
van de coronacrisis.
Op advisering liggen er wel mogelijkheden. Dat doen we nu al, zoals u weet. Bijvoorbeeld door onze
bedrijfscontactfunctionaris.
We hopen zeer dat de komende maanden de coronabeperkingen zodanig door het rijk afgebouwd kunnen
dat ondernemers zich weer kunnen richten op hervatting van hun activiteiten of uitbouwen ervan. Waar kan
zullen wij ze ook hierbij behulpzaam zijn.

Wij vertrouwen erop u met deze raadsinformatiebrief voldoende te hebben geïnformeerd.
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