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A. van Kapel

Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief wil ik u op de hoogte stellen van de laatste stand van zaken rond diverse
onderwerpen die in de afgelopen periode allemaal op ons af zijn gekomen. In deze uitzonderlijke en
voor u allen onzekere tijd, kan ik mij voorstellen dat al uw aandacht er naar uit gaat uw bedrijf zo
goed en kwaad als dat kan voort te zetten. Het college wil niets liever en daarom kijken wij keer op
keer naar mogelijkheden om u tegemoet te komen. In deze brief wil ik u de stand van zaken rond een
aantal onderwerpen mededelen.
Bijeenkomst Watertuin 27 juli
Ik realiseer mij dat u als horecaondernemer hard wordt getroffen door de maatregelen rondom de
Corona-crisis en de ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Dit is mede de reden dat ik al enige tijd
periodiek met de horecaondernemers spreek en dat zal ik blijven doen. Tijdens de bijeenkomst in de
Watertuin op 27 juli jl. is u toegezegd dat u reactie zou krijgen op uw vragen en suggesties die u
tijdens deze bijeenkomst naar voren hebt gebracht. De reactie heeft helaas langer geduurd dan van
tevoren ingeschat, dit vanwege de technische uitwerking. Een tussenmoment van communicatie had
op zijn plaats geweest en ik besef mij dat terdege, waarvoor mijn oprechte excuses.
In bijlage 1 treft u het verslag van 27 juli aan, alsmede de reacties op uw vragen en suggesties.
Daarbij zijn de noodmaatregelen van het Rijk leidend. De gemeenten in Nederland worden immers
geacht die maatregelen strikt op te volgen en uit te voeren.
Winterterrassen
Gedurende de aanhoudende coronapandemie hebben wij nog steeds behoefte om u daar waar
mogelijk te ondersteunen. Hoewel duidelijk is geworden dat winterterrassen voorlopig niet mogen,
willen wij u wel ondersteunen om het aantrekkelijker te maken om bv. maaltijden af te laten halen.
Denk daarbij aan het leveren van een bijdrage aan parasols etc. Wanneer winterterrassen op termijn
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wel weer mogelijk zijn, willen wij u ruimte bieden tot het vergroten van de terrassen zoals dit in de
zomer mogelijk was. Uit de gesprekken daarover is gebleken dat ondernemers die ook in de
winterperiode een buitenterras willen exploiteren, deze meer af willen schermen en eventueel
verwarmen. Het college heeft daar inmiddels een besluit over genomen. In bijlage 2 leest u beknopt
de opties die u heeft, als u van de geboden ruimte voor winterterrassen gebruik wilt maken.
Steunmaatregelen
Het Rijk heeft allerlei regelingen in het leven geroepen waar ondernemers gebruik van kunnen
maken, zoals NOW, TOZO, TOGS en TVL. Onlangs heeft het kabinet besloten het derde steunpakket
uit te breiden. Zo wordt onder andere de TVL uitgebreid en krijgen ondernemers uit de horeca- en
evenementenbranche een eenmalige vergoeding voor gemiste inkomsten. Alle rijksmaatregelen zijn
te vinden op www.rijkoverheid.nl. Ook kunt u zich straks wenden tot het onderstaande informatie- &
adviespunt.
Daarnaast zijn er diverse gemeentelijke steunmaatregelen voor ondernemers en verenigingen, zoals
de regelingen voor leges, gemeentelijke belastingen en voldoening van facturen. Maar ook de
regelingen via het Regionaal Bureau Zelfstandigen en de Kamer van Koophandel kunnen u helpen
deze moeilijke tijd door te komen.
Herstelbudget
De gemeenteraad van Nissewaard heeft € 0,5 miljoen beschikbaar gesteld voor steun aan lokale
ondernemers. De uitwerking van dit budget heeft plaatsgevonden in nauw overleg met de
voorzitters van de lokale ondernemersverenigingen en BIZ’en, MKB Rotterdam-Rijnmond en de
Koninklijke Horeca Nederland. In de overleggen met de voorzitters zijn de volgende punten
meegegeven:
- Zorg voor collectiviteit, dus geen individuele arrangementen (zoals leningen).
- Maak gebruik van het organisatievermogen van de vertegenwoordigende organisaties om
ook de niet georganiseerde ondernemers te bereiken.
- De behoefte bestaat grotendeels uit ondersteuning en informatievoorziening. Veel
ondernemers hebben moeite om de juiste informatie te vinden of weten niet goed hoe
aanspraak te maken op eventuele regelingen.
Met dit budget wordt binnenkort, in samenwerking met de BIZ stadscentrum Spijkenisse en Halfweg
Molenwatering, een apart informatie- en adviespunt ingericht waar u zich met al uw bedrijfsmatige
vragen toe kan wenden. Daarbij kunt u mogelijk ook aanspraak maken op een voucher van €500,- per
onderneming, om verdere stappen te nemen. Er is een aparte website in de maak
(www.herstelbudgetnissewaard.nl) waar u zich kunt aanmelden voor een intake voor de vouchers.
Let wel: deze website is nog niet operationeel. De verwachting is dat deze website halverwege
november toegankelijk is.
Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op een dergelijke voucher zijn:
- U heeft voor 1 februari 2020 uw hoofdvestiging in de gemeente Nissewaard;
- U heeft aanspraak gemaakt op de landelijke regelingen van de Rijksoverheid;
- U besteedt de voucher voor het aanpakken van de gevolgen van de Corona-crisis.
Op de gemeentewebsite is gelijktijdig meer informatie beschikbaar. Let wel: de vouchers worden
toegewezen aan de hand van de binnenkomst van de aanvragen en niet per se verdeeld over alle
ondernemers in Nissewaard. Om een en ander administratief en financieel technisch in goede banen
te kunnen leiden, roepen we een stichting in het leven die de afhandeling van de aanvragen voor de
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vouchers voor haar rekening neemt. We verwachten dat de regeling, net als de website, uiterlijk half
november in werking kan treden.
Naast het inrichten van een informatie- en adviespunt en het verstrekken van vouchers, wordt vanuit
het herstelbudget ook een digitaal matchingspunt voor ondernemers opgericht. Dit punt is bedoeld
om de business to business (B2B) te bevorderen, zodat lokale ondernemers elkaar mogelijk aan extra
werk kunnen helpen of onderling personeel kunnen uitwisselen. Zodra deze website toegankelijk is
wordt dit langs de gebruikelijke kanalen bekend gemaakt.
Binnen het totaalbedrag is voor de horecaondernemers een bedrag van € 50.000 gereserveerd. Dit
bedrag wordt aangewend voor het aanschaffen van parasols, paraplu’s, dekens etc. Dit kan gebruikt
worden om het voor eventuele klanten aantrekkelijker te maken om uw producten af te komen
halen. Ook zijn er ondernemers bezig een snel teststraat op te zetten. Een voucher kan ook gebruikt
worden om uw personeel te laten testen. Ook hierover kan het informatie- & adviespunt u adviseren
en ondersteunen.
Website ‘Kom uit je schuld’
Ondernemers hebben het zwaar, heel zwaar. Ondanks alle inspanningen, creativiteit en
doorzettingskracht verkeren veel ondernemers in financieel zwaar weer. Soms kunnen verhalen van
anderen verlichting brengen en laten zien dat u niet de enige bent die zich soms afvraagt hoe het nu
verder moet. Op de website ‘Kom uit je schuld’ vertellen ondernemers hoezeer zij door de
coronacrisis getroffen zijn, welke impact dat op hun leven heeft gehad en hoe zij toch de kracht
hebben gevonden om de moed niet te laten zakken en hun leven weer een impuls te geven. Hoewel
ik natuurlijk hoop dat niemand van u in een dergelijke situatie terecht komt, kunnen de verhalen van
die mensen u wellicht helpen de pijn enigszins te verzachten. U leest meer op
www.komuitjeschuld.nl.
De coronacrisis is bepaald nog niet ten einde en zal ons nog geruime tijd achtervolgen, vrees ik. Laten
we toch met elkaar blijven zoeken naar mogelijkheden elkaar te helpen waar dat kan. Want alleen
met elkaar kunnen we deze crisis te boven komen.
Met vriendelijke groet,

Léon Soeterboek,
wethouder Economie
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