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Mondelinge vragen bij het vragenhalfuur van woensdag 18 maart 2020 
 

Aan: Het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen 
Van: Inge van Dijk (VVD), Toon van Gent (D66) , Wendy Grutters (Stadspartij DNF) en  

Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu) 
Betreft: Corona vangnet voor Nijmeegse bedrijven 

 
Nijmegen, 14 maart 2020 
 
Geacht college, 
 
Op vrijdag 13 maart jl. bereikte ons de noodkreet van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Zij maken 
zich ernstig zorgen over het aantal annuleringen en het uitblijven van nieuwe reserveringen in hotels, 
restaurants en dergelijke als gevolg van de corona crisis. “De crisis brengt grote financiële gevolgen 
met zich mee”, aldus KHN.1  

Ook vanuit het Nijmeegse bereiken ons signalen van ondernemers die op dit moment 
geconfronteerd worden met annuleringen en teruglopende reserveringen. Het gaat daarbij veelal om 
horeca- en festivalondernemers en in de tweede lijn om leveranciers van horeca en festivals. Zij 
geven aan dat het uitblijven van nieuwe reserveringen binnen enkele weken kan leiden tot grote 
financiële tegenvallers die voor veel bedrijven niet te overzien zijn.   

De landelijke overheid heeft reeds aangegeven het MKB en ZZP’ers te willen gaan steunen en kijkt of 
bijvoorbeeld de Borgstelling BMKB kan worden uitbreidt. Met deze borgstelling kunnen bedrijven 
tegen gunstige voorwaarden geld lenen bij de bank om bijvoorbeeld hun rekeningen te betalen. Ook 
is er een landelijk telefoonnummer geopend waar ondernemers terecht kunnen met vragen.2  

De VVD, D66, Stadspartij DNF en VoorNijmegen.Nu onderschrijven het belang van een goede en 
gezonde economische sector voor de stad. We hebben afgelopen week mogen vernemen dat het 
aantal banen in Nijmegen is gestegen in 2019 met maar liefst 2.500 banen.3 Dat is geweldig nieuws. 
Maar onze Nijmeegse ondernemers hebben te lijden onder de huidige crisisomstandigheden. Wij 
zouden hen graag een hart onder de riem willen steken en hebben daarom de volgende vragen aan 
het college:  

1) Heeft het college inzichtelijk welke Nijmeegse ondernemingen lijden onder de huidige 
crisis(maatregelen)?  

 
1  https://www.rtlz.nl/business/ondernemen/artikel/5055101/horeca-corona-covid-19-knh-
hotels-restaurants   

2  https://www.rtlz.nl/business/artikel/5052606/keijzer-kabinet-belooft-steun-ondernemers-
covid-19-corona  

3  https://www.nijmegen.nl/nieuws/bijna-2500-nieuwe-nijmeegse-banen/  
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2) Zijn er al bedrijven die zich tot de gemeente hebben gewend met een hulpvraag als gevolg 

van de crisis(maatregelen)? 
 
Vanuit het Rijk worden hopelijk snel enkele noodmaatregelen getroffen zoals eerder beschreven. 
Ondernemers willen echter graag bezig zijn met ondernemen en vinden het vaak lastig om door een 
bureaucratisch web hun weg te vinden. Wij zijn van mening dat wij lokale ondernemers kunnen 
steunen en ontlasten door hen te helpen bij hun hulpvraag.  
 

3) Is het college bereidt een lokaal crisispunt in te richten waar bedrijven zich kunnen melden 
met vragen of problemen als gevolg van de crisis(maatregelen) en waar zij hulp kunnen 
krijgen bij het aanvragen van landelijke tegemoetkomingen? Te denken valt aan een fysiek 
punt, een eenvoudig webformulier voor het stellen van vragen of een telefoonnummer dat 
bedrijven kunnen bellen.  

 
In deze tijd van het jaar worden ondernemers in Nijmegen geconfronteerd met verschillende lokale 
belastingen, zoals bijvoorbeeld de OZB-aanslag, precariobelasting en reclamebelasting. Dit zorgt op 
dit moment voor extra financiële druk bij ondernemers die nu het hoofd boven water proberen te 
houden. 
  

4) Is het college bereidt te kijken of er tijdelijk uitstel van het betalen van lokale belastingen kan 
komen voor bedrijven die getroffen worden door de crisismaatregelen?  
a) Zo nee, bent u bereidt soepeler om te gaan met betaling van lokale belastingen door 

bijvoorbeeld betaling in meerdere termijnen mogelijk te maken? 
b) Zo nee, waarom niet?  

 
In 2016 heeft het College van B&W een eenmalige opstartsubsidie (60.000 Euro) verleend aan 
Stichting Garantiefonds Popfestivals Nijmegen. Dit om ervoor te zorgen dat een aantal festivals die 
gebukt gingen onder financiële problemen als gevolg van slecht weer (en derhalve een dalend aantal 
bezoekers) het hoofd boven water konden houden. Wij zijn van mening dat een dergelijk noodfonds 
ook voor gedupeerde lokale ondernemers als gevolg van de corona-crisis een vangnet zou kunnen 
zijn.   

5) Is het college bereidt onderzoek te doen naar een mogelijk Corona-noodfonds, eventueel per 
sector (horeca, toerisme, festivals etc.), en de raad hierover binnen twee weken te 
informeren? 
a) Zo nee, waarom niet? 
 

Hartelijke groet,  
 
 
 
Inge van Dijk (VVD) 
Toon van Gent (D66) 
Wendy Grutters (Stadspartij DNF) 
Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.Nu) 
 
 
 


