
 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
MOTIE INZAKE CRISIS- EN HERSTEL TEAM 

 

De gemeenteraad van Westland in vergadering bijeen op 16 maart 2021 

 

Constaterende dat:  

●   Vele ondernemers uit het Midden en Klein Bedrijf (MKB) in Westland 

getroffen zijn door de landelijke maatregelen i.v.m. het Corona virus;  

 

●    Deze bedrijven, zoals bijvoorbeeld kappers, boekwinkels, 

kledingzaken etc, zijn nu voor de tweede periode al wekenlang dicht en 

missen daardoor een groot deel van hun omzet, terwijl de kosten voor 

o.a. huur voor hun pand etc. wel doorlopen. 

 

●  Op 21 januari 2021 de fractie van VVD Westland daar artikel 42 vragen 

over gesteld heeft waarin onder meer verzocht werd aan het college om 

na te gaan of kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen voor deze 

ondernemers voor een korte periode mogelijk is. 

 

●   Op 15 maart 2021 heeft het college de art. 42 vragen beantwoord. 

 

Overwegende dat: 

 

●  Om besmetting met het Corona virus te voorkomen er vergaande 

maatregelen zijn getroffen die zowel financieel, economisch, 

maatschappelijk en sociaal vergaande gevolgen kunnen hebben voor 

inwoners en bedrijven van Westland; 

● Met name ondernemers uit het MKB niet tijdig en flexibel nieuwe 

businesscases hebben kunnen ontwikkelen en in veel gevallen 

onvoldoende gebruik kunnen maken van de steunpakketten om na de 

crisis te overleven; 

● Er onvoldoende draagkracht is bij diverse ondernemers om zelfstandig uit 

de crisis te komen; 



● Met name jongeren zwaar getroffen worden en in een sociaal isolement 

dreigen te raken met vaak depressieve klachten en erger tot gevolg; 

● Preventief weinig gedaan kan worden doordat sportverenigingen 

sportscholen langere tijd gesloten zijn; 

● door de maatregelen een aantal zorgverleners zoals in de chiropractie en 

in de osteopathie geen zorg kunnen verlenen; 

● de problematiek zo veelomvattend en complex is dat een 

multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is; 

● er meer ervaring en expertise nodig is om “samen uit de crisis te kunnen 
komen”; 

● deze kennis en ervaring gezocht moet worden in de brede kring van 

stakeholders die een groot belang hebben bij het verstandig en 

voortvarend herstellen van de lokale economie, leefomgeving en 

collectief welzijn van de inwoners en ondernemers van Westland;  

 

 

Verzoekt het college: 

● een crisis- en herstel team in te richten dat het college adviseert over 

lokale kansen en maatregelen om in Westland te werken aan een 

voortvarend herstel van de lokale economie, leefomgeving en collectief 

welzijn van haar inwoners en ondernemers.  

● Deze adviezen openbaar te maken en in overleg met de gemeenteraad op 

te pakken.  

● belangenvertegenwoordigers uit te nodigen uit het MKB en andere 

relevante sectoren zoals sociale partners en de culturele sector om deel te 

nemen aan dit crisis- en herstel team; 

● gezamenlijk een oplossings- strategie te ontwikkelen om stap voor stap en 

structureel te komen tot verbetering van de leefomgeving en economisch 

herstel. 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

Namens de fractie,  

 

VVD Westland  CDA Westland  CU-SGP Westland 

 

 

Sander Zuyderwijk  Jenny Vermeer  Ad van Harmelen 
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Peter Duijsens   Benjamin Hofland  Ulbe Spaans 

 

 

PvdA Westland   LPF Westland 

 

 

Nico de Gier   Dave van Koppen 


