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Nota van antwoord
Vraag en antwoord
Op 16 maart jl. heeft de VVD-fractie n.a.v. het verwachte effect van het coronavirus op de (lokale)
economie vragen gesteld over de rol van de gemeente. Het gaat dan met name om het treffen van
maatregelen die de liquiditeit van het bedrijfsleven stimuleren. Onderstaand geven wij antwoord op de
door de VVD gestelde vragen.

1. Bent u het eens met de VVD-fractie dat onze lokale ondernemers steun verdienen bij het opvangen
van de negatieve effecten van de noodzakelijk maatregelen voor bestrijding van het coronavirus?
Ja, en dit wordt ook landelijk erkend. Inmiddels is een pakket aan maatregelen bekend vanuit het rijk,
die wij in samenwerking met ondernemersorganisaties via verschillende kanalen naar ondernemers
communiceren.

2. In hoeverre heeft het college gehoord over liquiditeitsproblemen Steenwijkerland? En heeft het
college zicht op hoeveel ondernemers in liquiditeitsproblemen komen door het coronavirus?
Wij hebben zowel ambtelijk als bestuurlijk nauw contact met het (georganiseerd) bedrijfsleven. Er is
op 13 maart jl een werkgroep opgericht waarin de Business Club Steenwijkerland, Kop Top,
Ondernemersplatform Steenwijkerland, Koninklijke Horeca Nederland-afdeling Steenwijkerland en
MKB Midden/VNO-NCW vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep kan door hun directe contacten met
de achterban aangeven wat er leeft en speelt bij de ondernemers. We houden elkaar zo op de hoogte.
Informatie wordt uitgewisseld en nagegaan wordt welke oplossingen geboden kunnen worden. Er
komen inderdaad signalen binnen over liquiditeitsproblemen, echter er is geen zicht op hoeveel dat er
zullen worden.

3. Is het college bekend met de berichtgeving dat ondernemers bij de belastingdienst ook al uitstel
van BTW en andere belastingen kunnen krijgen?
Ja, wij zijn bekend met de regelingen. Ook met de aanvullende steunmaatregelen zoals op 17 maart
2020 door het kabinet zijn gepresenteerd.
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4. Bent u bereid op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk uitstel te verlenen
voor de betaling van de gemeentelijke belastingen (bijv. de OZB en toeristenbelasting) totdat de
situatie weer is genormaliseerd? Zo nee, waarom niet?
Wij gaan ondernemers die geraakt worden door de gevolgen van de coronapandemie, op hun
verzoek, uitstel van betaling verlenen. Zij kunnen hiervoor op de website van de gemeente een
speciaal formulier invullen.

5. Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Steenwijkerland treffen om ondernemers te
helpen of te ondersteunen ten tijde van deze uitzonderlijke situatie?
Naast de oprichting van de werkgroep, zie antwoord op vraag 2, is op initiatief van de gemeente
Steenwijkerland een noodloket opgericht waar ondernemers, die getroffen zijn door de gevolgen van
het coronavirus, terecht kunnen met hun vragen. Alle vragen naar aanleiding van de gevolgen van het
coronavirus kunnen hier gesteld worden, Ook gaat dit noodloket zich buigen over de vraag hoe het
ondernemers financieel gemakkelijker gemaakt kan worden, zoals de invulling van het landelijke
pakket aan (economische) maatregelen dat het kabinet onlangs gepresenteerd heeft.
Vervolg
Met de werkgroep houden we een vinger aan de pols bij de actuele ontwikkelingen. Het noodloket
wordt verder ingericht en in samenwerking met interne- en externe stakeholders kunnen vanuit dit
noodloket vragen beantwoord worden en maatregelen worden genomen. Samen met
brancheorganisaties monitoren we de situatie en denken actief na over eventuele aanvullende
maatregelen.
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