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Jeanne Teuwsen

Beste heer Kouwenberg,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp delen wij u het volgende
mede.
Vraag 1.
Is het College het met de WD eens dat de verspreiding van het Coronavirus voorkomen moet worden voor onze
volksgezondheid? Dat dit een externe omstandigheid betreft die niet onder de normale ondernemersrisico’s vallen?
Dat dit buitensporige gevolgen heeft voor het bedrijfsleven en dat gezonde bedrijven hierdoor zelfs failliet kunnen gaan
met alle economische gevolgen van dien voor onze stad en haar dorpen?
Antwoord 1.
Het college onderschrijft de stelling dat de verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk voorkomen moet worden
en kan zich daarom volledig vinden in de landelijk gekozen strategie. Het is inmiddels duidelijk dat de gevolgen van het
virus, die in volledigheid nog niet te overzien zijn, voor alle onderdelen van de Bredase samenleving groot en
verstrekkend zullen zijn. Dat geldt zeker ook voor implicaties voor de Bredase economie.
Vraag 2.
Heeft het College in beeld welke ondernemers in zwaar weer verkeren of dreigen te komen?
Antwoord 2.
Het college informeert zich breed over de gevolgen van Corona in en om Breda. Zo wordt er actief met verschillende
sectoren gesproken en krijgt het college vele signalen van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie door. Het
ondernemersteam van de gemeente Breda monitort de ontwikkeling door wekelijks te bellen met een dwarsdoorsnede
van het Bredase bedrijfsleven en geeft de bevindingen door aan directie en college. Ook andere afdelingen en
organisatieonderdelen zijn actief met het benaderen van organisaties en bedrijven om een zo compleet mogelijk beeld
te kunnen schetsen.
Vraag 3.
Is het College op de hoogte dat ondernemers bij de belastingdienst ook al uitstel van BTW en andere belastingen
kunnen krijgen?
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Antwoord 3.
Ja, het college is hiervan op de hoogte.
Vraag 4.
Is het College het met de WD eens dat ondernemers, die getroffen zij door de gevolgen van de maatregelen om het
Coronavirus te bestrijden, geholpen moeten worden?
Antwoord 4.
Ja, het college is het hiermee eens en is bezig met de implementatie van verschillende steunmaatregelen. Er wordt
aangesloten bij landelijk beleid en lokaal maatwerk ontwikkeld. Een voorbeeld hiervan is de Brood- en Noodregeling.
Zie ook het antwoord op vraag 6.
Vraag 5.
Is de gemeente bereid ondernemers te helpen om door deze moeilijke en uitzonderlijke periode heen te komen,
bijvoorbeeld door uitstel van betaling te geven voor gemeentelijke belastingen (OZB, Reclame-, Precario- en
Toerismebelasting) totdat de situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 5.
Er is met ingang van 18 maart 2020 een coulancemaatregel ingesteld die inhoudt dat ondernemers en bedrijven geen
betalingsherinneringen en incassoverzoeken zullen ontvangen tot 1 juli as. Hiermee wordt feitelijk uitstel van betaling
van lokale belastingen gerealiseerd. Naast deze maatregel blijft het mogelijk om op individuele basis additioneel uitstel
aan te vragen. De reeds opgelegde voorlopige aanslagen toeristenbelasting worden per direct verminderd. Dit houdt in
dat ondernemers voor het restant van dit jaar geen toeristenbelasting meer hoeven af te dragen.
Vraag 6.
Welke andere maatregelen kunnen wij als Gemeente Breda treffen om ondernemers te helpen ofte ondersteunen ten
tijde van deze uitzonderlijke situatie?
Antwoord 6.
De Gemeente Breda heeft op 25 maart een pakket aan steunmaatregelen voor de korte termijn bekend gemaakt voor
ondernemers, maar ook voor culturele instellingen, sport- en vrijwilligersorganisaties. Dit pakket varieert van uitstel van
betaling van belastingen en heffingen, uitstel van betaling voor facturen voor verleende diensten, subsidiemaatregelen,
tot het instellen van een noodfonds en het beschikbaar stellen van advies door experts. De Raad heeft hierover op 25
maart een raadsbrief ontvangen. Daarnaast helpt de gemeente Breda ondernemers door informatie te geven,
landelijke maatregelen toe te lichten, te ontsluiten en hier uitvoering aan te geven. Vele bedrijven en ondernemers met
vragen worden geholpen.
Vraag 7.
Wat kan het ondernemersteam van Breda voor de lokale ondernemers betekenen? Zoals het organiseren van een
online ontmoetingsplek waar ondernemers elkaar kunnen treffen, om elkaar te helpen met bijvoorbeeld tekorten aan
personeel te koppelen aan personeel dat (tijdelijk) geen werk heeft. Of het oprichten van een ondernemersklankbord.
Antwoord 7.
Het ondernemersteam van de gemeente gebruikt op dit moment de verschillende kanalen die het ter beschikking heeft
voor communicatie over Corona, de genomen maatregelen, de beschikbare regelingen en middelen en het in ontvangst
nemen en beantwoorden van ondernemersvragen. Zowel Linkedln als Bredabusiness.nl blijken hiervoor geschikte en
toegankelijke platformen te zijn. Ondernemers ontmoeten elkaar in online omgevingen als bijvoorbeeld Facebook en
vooral Linkedln waar initiatieven en de vraag naar en aanbod van hulp worden gedeeld. Daar waar kan verwijst het
ondernemersteam naar deze platformen. Een verdere uitbreiding van de online interactie wordt onderzocht.
Vraag 8.
Kan de gemeente Breda het goede voorbeeld geven door inkoopfacturen sneller te betalen en gaat het College (de
grote) bedrijven stimuleren dit voorbeeld te volgen, zodat betalingsverkeer op gang blijft?
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Antwoord 8.
De financiële administratie doet momenteel al hetgeen wat mogelijk is om facturen zo snel mogelijk uit te zetten bij de
lijnorganisatie. Daarnaast worden de inkoopfacturen welke zijn goedgekeurd door de kredietbeheerders (lees
prestatieverklaarders en budgethouders) de volgende dag betaald (zoals normaliter ook gebeurd). Dit proces kan de
financiële administratie niet meer versnellen.
Indien inkoopfacturen sneller goedgekeurd worden is een snellere betaling mogelijk. Dit wordt momenteel met nadruk
onder de aandacht gebracht.
Vraag 9.
Indien de impact van het virus een nog grotere omvang krijgt, welke verdergaande maatregelen worden er dan
getroffen?
Antwoord 9.
Deze vraag is uiteraard lastig te beantwoorden. VNO NCW heeft op landelijk niveau een aantal scenario's geschetst
variërend van the bad, the worse, the ugly tot the unthinkable, met daaraan gekoppeld voorgestelde maatregelen. In
eerste instantie dient op nationaal niveau te worden bezien welke maatregelen in welke fase opportuun zijn. Het college
zal aanvullend hierop bepalen hoe we ons bedrijfsleven ondersteunen om waar nodig zoveel mogelijk gebruik te maken
van deze regeling en welke maatregelen er additioneel op lokaal niveau moeten worden getroffen.
Vraag 10.
Wat gaat het College doen op de verwachte effecten van faillissementen op werkeloosheid, leegstand enzovoort?
Antwoord 10.
Vooralsnog is alle energie, op alle niveau’s, zowel europees, nationaal, provinciaal als ook lokaal niveau gericht op het
zo veel mogelijk voorkomen van faillissementen. We ondersteunen ondernemers maximaal bij het gebruik maken van
rijksregelingen en nemen daarnaast onze eigen verantwoordelijkheid om Bredase ondernemers te ondersteunen. Zie
de voorgaande vragen. Pas als op termijn duidelijk wordt welke concrete negatieve effecten deze crisis gaat hebben zal
gewerkt kunnen worden aan maatregelen om deze op te lossen.
Vraag 11.
Wat kan het College doen om voorbereid te zijn op toekomstig onverwachte extreme situaties?
Antwoord 11.
Het is lastig je voor te bereiden op extreme situaties die onverwacht zijn. Wat het college doet is uitermate alert blijven
voor signalen over ontwikkelingen die onze economie kunnen gaan raken. Daarnaast is het hebben van een helder
toekomstperspectief van belang om ook in extreme situaties koers te blijven houden en ten derde is het op orde
hebben van een relevant netwerk in stad en regio, cruciaal om in crisistijd snel te kunnen schakelen.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,

