
 
 
 

 

 
 

 

 
AAN 

de burgemeester en  
het college van burgemeester en wethouders 
van de gemeente Roermond 

 
DOOR TUSSENKOMST VAN 

de griffier 
 
 

Roermond, 15 maart 2020 
 

 
Geachte burgemeester, geacht college, 
 

Artikel 43-vragen over gemeentelijke maatregelen bij corona-aanpak kabinet 
 

De maatregelen die het kabinet (ook) vandaag heeft genomen zijn stevig en 
raken ons allemaal. Maar de strijd tegen het coronavirus kunnen we alleen 
samen winnen. Door nu allemaal onze verantwoordelijkheid te nemen en 

adviezen en richtlijnen op te volgen. Alleen samen, als we allemaal ons steentje 
bijdragen, kunnen we er voor zorgen dat minder mensen het virus krijgen. Zeker 

ouderen en kwetsbaren moeten we beschermen, want voor hen is het niet 
‘gewoon maar een griepje’.  
 

Het virus en de maatregelen die we nemen raken ook onze economie. Onze 
ondernemers en bedrijven. Omdat productie stilvalt, evenementen worden 

afgezegd en werknemers ziek of zonder werk thuis zitten. Het effect op de 
economie klinkt heel abstract en ver weg. Maar dat is het allerminst. Het gaat 
ook over banen en inkomens nu en op de lange termijn in Roermond.  

 
Het coronavirus raakt ons hard. Eerst en vooral natuurlijk al die mensen die het 

virus hebben. Die nu ziek zijn, flink ziek zijn. En mensen die een dierbare als 
gevolg van het coronavirus zijn verloren. Mensen die thuis in isolatie zitten en 

nergens naartoe mogen. Laten we juist in deze tijd extra om ons heen kijken.  
 
Het kabinet heeft een pakket aan maatregelen getroffen om de economische 

gevolgen van het coronavirus op te vangen. Zo kunnen ondernemers vanaf 
morgen al gebruik maken van de verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf 

(BMKB). Hierdoor kunnen banken makkelijker en sneller krediet verruimen en 
hebben MKB-bedrijven de mogelijkheid eerder en meer geld te lenen. Met deze 
eerste stap wordt direct al € 300 miljoen aan extra financiering ter beschikking 

gesteld. Ondernemers kunnen bovendien werktijdverkorting aanvragen en uitstel 
van betaling/verlaging voorlopige aanslag van rijksbelastingen. ZZP’ers kunnen 

een beroep doen op het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen.  



 

Vanmiddag heeft het kabinet de gemeenten opgeroepen samen met scholen 
(basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo) en kinderopvanglocaties de 

opvang vorm te geven voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen.  
 
Bovendien zijn vanaf vandaag 18.00 uur tot en met maandag 6 april alle eet- en 

drinkgelegenheden gesloten. Een soortgelijke maatregel heeft het kabinet 
getroffen voor sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops.  

 
Ook de gemeente Roermond kan als lokale autoriteit zichtbaar maken dat zij 
nauw betrokken is bij de maatregelen van het kabinet. Tegen deze achtergrond 

leggen wij u op grond van artikel 43 van het Reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Roermond 

de volgende vragen voor. 
 

1. Bent u bereid om ondernemers (waaronder ZZP’ers) en bedrijven uitstel te 

verlenen voor de betaling van de lokale heffingen (waaronder de OZB, de 
reclame- en precarioheffingen, de toeristenbelasting, de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing)? 
2. Zo ja, bent u bereid hen op zeer korte termijn hierover te informeren en 

hen aldus duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden voor uitstel 
van betaling? 

3. Ziet u andere mogelijkheden ondernemers (waaronder ZZP’ers) en 

bedrijven in deze voor hen moeilijke periode te ondersteunen en te 
ontzorgen? 

4. Welke ondersteuning gaat u scholen en kinderopvanglocaties bieden om 
de opvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen vorm te 
geven?  

5. Hoe gaat u verdere toename van overlast (waaronder illegale 
straathandel) tegen gedurende de periode dat de coffeeshops gesloten 

moeten blijven? 
 
De VVD-fractie ziet uw reactie, liefst binnen enkele dagen, met bijzondere 

interesse tegemoet. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 

Vincent Zwijnenberg 
Ernest Oele 
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