Artikel 36 vraag, fractie VVD Westerveld
Onderwerp: ondersteuning Westerveldse ondernemer inzake Corona crisis
Dwingeloo, 17 maart 2020

Geacht college,
Het Corona virus slaat keihard toe, dit merken we ook in Westerveld. Van onze inwoners en
ondernemers wordt op dit moment heel veel gevraagd. Er zijn door de regering ingrijpende
maatregelen ingesteld om de verspreiding van het corona virus te managen. Dit raakt ons allemaal
en wij leven mee met eenieder die hier mee te maken heeft door gezondheidsklachten en/of zorgen
hieromtrent over zichzelf en over zijn of haar naasten. Ook willen wij onze waardering uitspreken
over alle mensen die werkzaam zijn in de cruciale beroepen en die op dit moment een zeer
belangrijke rol hebben in het draaiende houden van de gezondheidszorg en ondersteunende
werkvelden.
Tegelijkertijd zien we dat met name onze ondernemers, inclusief de ZZP-ers, plotseling economisch
hard geraakt worden door de noodzakelijke maatregelen. In zeer korte tijd zien zij hun omzet
praktisch naar nul dalen, waardoor op korte termijn problemen met hun liquiditeit kan ontstaan.
Landelijk zijn er al maatregelen genomen en aanvullende maatregelen aangekondigd om zoveel
mogelijk te voorkomen dat bedrijven omvallen.
De fractie van VVD Westerveld is van mening dat we ook lokaal die ondernemers die hier baat bij
hebben in deze overmacht situatie moeten ondersteunen. Wij zien hiervoor vooral mogelijkheden
met betrekking tot de heffingen van de gemeentelijke belastingen zoals de OZB, reclame-,
precarioen toeristenbelasting. Het zou enorm helpen als ondernemers uitstel krijgen van betaling
van deze belastingen.
Onze vragen aan het college zijn:
-

-

-

Is het college het eens met de fractie van VVD Westerveld dat onze lokale ondernemers
steun verdienen bij het opvangen van de negatieve effecten door de noodzakelijke
maatregelen vanwege het coronavirus?
Dat de ondernemers door de maatregelen getroffen worden in hun inkomsten waardoor
een acuut liquiditeitsprobleem kan ontstaan?
Is het college bereid om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk
uitstel te verlenen voor de betaling van gemeentelijke belastingen? Denk hierbij ook aan het
woningdeel van de OZB voor ZZP-ers met een bedrijf aan huis.
Hoe en op welke termijn denkt het college deze verlichting te kunnen geven?
Kan het college ook via de diverse social media kanalen (website, mail, facebook)
communiceren over de eventueel ingestelde maatregelen omtrent deze kwestie?

Kan het college bovenstaande vragen beantwoorden en daarmee helderheid verschaffen en waar
mogelijk zorgen van ondernemers wegnemen?
Met vriendelijke groeten namens de VVD fractie,
Renate Masselink, Jan Pieter Slootweg, Chantal Starke, fractie VVD Westerveld

