
 
 
 

 

 
 

 

 
AAN 

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

 
DOOR TUSSENKOMST VAN 

kernteam coronacrisis 
 
 

Roermond, 29 maart 2020 
 

 
Geachte burgemeester, geacht college, geacht kernteam, 
 

Jaarlijks wordt er krachtens de Wet op de bedrijveninvesteringszones (BIZ) ruim 
€ 770.000,00 opgehaald aan ondernemersbijdragen ten behoeve van een 

aantrekkelijke, schone en veilige bedrijfsomgeving. De huidige tweede BIZ-
periode loopt af. Dit jaar vindt er een draagvlakmeting plaats onder ondernemers 
over een nieuwe derde 5-jarige BIZ-periode van 2021t/m 2025. 

 
Tijdens de debatten over de Kadernota 2020 en de Begroting 2020 is gebleken 

dat de gemeenteraad grote betekenis toekent aan het continueren van de BIZ-
zen. 
 

Het coronavirus en de maatregelen die we nemen raken keihard onze economie. 
Ook de ondernemers en bedrijven in onze gemeente. Omdat hun productie 

stilvalt, dienstverlening van overheidswege is stopgezet, evenementen worden 
afgezegd en werknemers/ZZP’ers ziek of zonder werk thuis zitten. Het effect op 
de economie klinkt heel abstract en lijkt ver weg. Maar dat is het allerminst. 

Natuurlijk kijken we bij een crisis op deze schaal allereerst naar de landelijke 
overheid en voeren we datgene wat van ons als gemeente verwacht wordt zo 

goed mogelijk uit. Maar binnen onze autonome beleidsruimte kunnen we ook 
flankerend beleid ontwikkelen, aanvullende maatregelen nemen, hoe klein ook, 

om de pijn te verzachten bij onze ondernemers (waaronder ZZP’ers) en 
bedrijven. Hoewel mijn fractie hiertoe een eerste poging heeft ondernomen via 
schriftelijke vragen ex artikel 43 van 15 maart 2020, komt de inzet van onze 

autonome beleidsruimte voor het stimuleren van onze lokale economie nog 
onvoldoende uit de verf.  

 
De coronacrisis dreigt een zware wissel te trekken op het draagvlak voor de BIZ. 
Veel ondernemers en bedrijven moeten nu en straks de eindjes aan elkaar 

knopen en geven het signaal af (mogelijk) andere financiële prioriteiten te 
moeten gaan stellen. Kortom, het is niet ondenkbaar dat het voorzetten van de 

BIZ’zen ten gevolge van de coronacrisis onder druk komt te staan.  



 

Tegen deze achtergrond leg ik u graag de volgende vragen voor. 
 

1. Bent u het met de VVD-fractie eens dat de coronacrisis om uitzonderlijke 
economische maatregelen vraagt en het aanwenden van autonome 
beleidsruimte en/of autonome middelen onvermijdelijk is? 

2. Ben u bereid met de besturen van de BIZ’zen en de lokale 
vertegenwoordigers van belangenorganisaties voor ondernemers 

(waaronder ZZP’ers) te bespreken welke lokale maatregelen, aanvullend 
op het rijksbeleid, kunnen worden genomen om de pijn te verzachten 
respectievelijk de lokale economie versneld te laten opleven na de 

coronacrisis? 
3. Ben u bereid de incasso via BsGW van de BIZ-bijdrage voor 2020 

achterwege te laten en deze, onder de voorwaarde dat er voldoende 
draagvlak is voor de periode 2021-2025, ten laste van de 
gemeentebegroting 2021 kwijt te schelden, zodat de coronacrisis 

tenminste geen gevolgen heeft voor onze aantrekkelijke, schone en veilige 
bedrijfsomgeving? 

 
De VVD-fractie ziet uw reactie met bijzondere interesse tegemoet. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Vincent Zwijnenberg 

Fractievoorzitter 
 
VVD-fractie | Gemeente Roermond  

Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX  ROERMOND 
 

 
 
 
 
 
 


