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Aan:
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t.a.v. De minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer B. van ‘t Wout
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2500 EK Den Haag

Excellentie,
Het kabinet heeft zich genoodzaakt gevoeld om nieuwe, verscherpte maatregelen te nemen tegen het oprukkende coronavirus en heeft deze recentelijk bestendigd. Het zijn ingrijpende, maar begrijpelijke keuzes.
De keuzes hebben grote sociaaleconomische impact. Voor onze inwoners die in een langdurende lockdown
verkeren, maar zeker ook voor ons bedrijfsleven. Wat we ons daarbij iedere dag weer realiseren, is dat het
in een moeilijke periode als deze, heel belangrijk is om goed met elkaar in gesprek te blijven.
Perspecief is nodig
In de regio IJmond worden de economische gevolgen zwaar gevoeld. We krijgen dagelijks verhalen en
oproepen van ondernemers die de wanhoop nabij zijn. Het zijn persoonlijke verhalen van mensen die hun
levenswerk en hun toekomst ernstig bedreigd zien. Zowel voor de ondernemers zelf, als ook voor hun personeel, zijn dit hele onzekere tijden. Er is behoefte aan perspectief en ondernemers wenden zich begrijpelijk
tot ons met hun vragen om hulp en steun.
Lokale inzet
Als lokale overheden proberen we daarbij onze mogelijkheden en instrumenten zo goed en breed mogelijk
in te zetten. Zo blijven wij voortdurend met bedrijven en hun vertegenwoordigers in gesprek. We bieden
een luisterend oor, we zoeken ruimte voor lokaal maatwerk en delen wederzijds onze kennis en ervaringen.
Ook in financiële zin hebben we als gemeenten een helpende hand geboden. Zo zijn tijdens de eerste
lockdown verschillende lokale lasten uitgesteld en zijn deze in sommige gevallen ook deels kwijtgescholden.
Voor ons als gemeenten is de rek voor deze vorm van ondersteuning er echter helaas wel uit. Ook slinkt de
ruimte voor het genoemde lokale maatwerk nu de landelijke corona maatregelen verder zijn aangescherpt.
De gemeentelijke mogelijkheden om aan onze ondernemers steun te verlenen zijn daarmee beperkt en in
vele gevallen ook niet toereikend.
Steun- en hulppakket
Het kabinet heeft kortgeleden het aanvullende steunpakket bekend gemaakt. Als gemeenten waarderen
wij het ten zeerste dat er extra financiële middelen beschikbaar worden gesteld ter ondersteuning van
ondernemers. Wij hopen dat ondernemers voldoende steun zullen vinden in de uitbreiding van het steunpakket. We vertrouwen erop dat de brancheorganisaties als gesprekspartners nauw betrokken blijven bij
het door u verder ‘finetunen’ van de benodigde aanpak en maatregelen. Wij hebben zelf ervaren dat de
brancheverenigingen vanuit hun dagelijkse ervaringen een zeer waardevol klankbord zijn. Zij kunnen
benoemen waar regelgeving en toekenningsvoorwaarden wringen, waar uitzonderingen zich onverhoopt
blijven voordoen en waar mogelijke maatwerkoplossingen hierin uitkomst zouden kunnen bieden.
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Stip op de horizon
Naast de vraag om directe steun, merken we onder onze ondernemers ook de begrijpelijke behoefte aan
perspectief. De stip op de horizon, waar we met z’n allen naar toe werken. Hierbij hoeft het in onze beleving
niet te gaan om harde toezeggingen, maar vooral om een gedeeld en gedragen beeld van de wijze waarop
we de economie samen en gefaseerd weer kunnen heropenen.
Wij roepen u op om hierover alvast het gesprek met de verschillende brancheverenigingen aan te gaan. In
gezamenlijk overleg ontstaat perspectief, ook als versoepelingen op korte termijn nog niet mogelijk zijn. Als
wethouders van lokale overheden maken we de uitwerking van de corona-maatregelen van dichtbij mee.
We weten uit de dagelijkse praktijk dat onze ondernemers en hun vertegenwoordigers zien waar dingen
goed gaan, en waar ze wringen. Maak daarom gebruik van de ideeën, kennis en ervaring die in het afgelopen jaar binnen de horeca en detailhandel zijn opgedaan. Blijf in gesprek en betrek hen in de aanpak en
het perspectief voor een verantwoorde heropening van de vele prachtige bedrijven die wij onze gemeenten
hebben.
Wij zijn er van overtuigd dat het in gesprek blijven van alle betrokkenen - dus zowel de verschillende overheden als de ondernemers – de beste manier is om met elkaar de huidige crisis zo goed mogelijk het hoofd
te bieden.
Hoogachtend,

Serge Ferraro, wethouder EZ
Gemeente Beverwijk
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Gemeente Heemskerk
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Gemeente Velsen

