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Inleiding
De Coronacrisis heeft een enorme impact op de
inwoners, ondernemers en maatschappelijke en
culturele instellingen in Assen. Hoe de Coronacrisis
verder zal verlopen en welke economische en
maatschappelijke schade dit uiteindelijk zal brengen
is onbekend. Dat er al veel schade is staat vast en dus
is er behoefte aan een gemeentelijke agenda, waarin
duidelijk wordt welke wegen bewandeld kunnen
worden en wanneer die bewandeld kunnen worden.

gecommuniceerd en is er nauwelijks sprake van een
stabiele situatie om de balans op te maken.
Toch zitten we inmiddels in de fase dat we met een
duidelijk handelingskader proberen uit te lijnen wat
we wanneer zouden kunnen doen als het gaat om
aanvullende ondersteuning vanuit de gemeente
Assen. Dat herstel van de stad nodig is staat vast: de
knop moet om!

Het ingewikkelde bij het vormen van deze
herstelagenda is het feit dat de trein die Coronacrisis
heet, doorgaat en dat nieuwe gegevens en inzichten
continu de bestaande situatie inhalen. Al sinds het
begin van de Coronacrisis worden meningen, feiten
en voorspellingen over de effecten, verwachtingen
en mogelijke scenario’s met regelmaat

Doel en ambitie

Communicatie

Vanuit het Rijk zijn tal van mogelijkheden om ondersteuning
te bieden aan ondernemers en instellingen, om de gevolgen
van de Coronacrisis zo veel mogelijk te beperken. Naast
deze landelijke ondersteuning is er behoefte aan in- en
overzicht als het gaat om de lokale ondersteuning. Met
deze herstelagenda willen we dit in- en overzicht bieden. We
willen met een duidelijk handelingskader duidelijk maken
aan welke knoppen wij kunnen draaien en hoe en wanneer
wij aan die knoppen draaien.

Dit document moet gedeeld kunnen worden. Wij hopen dat
doordat wij de knop omzetten, dit een voorbeeld zal zijn
voor andere partijen om te blijven zoeken naar oplossingen
voor de ondernemers van Assen. We hebben er allemaal
baat bij als onze ondernemers door deze crisis heen komen.

De eerste twee thema’s die zijn uitgewerkt zijn economie
en werk. We hebben gekeken naar maatregelen die kunnen
bijdragen aan het herstel en de groei van de economie en
werkgelegenheid in Assen. Per maatregel is een inschatting
gemaakt van wat de individuele ondernemers hiervan gaat
merken. Als dat financiële gevolgen zijn, dan zijn die per
maand berekend. Daarnaast zijn ook de consequenties voor
de gemeentelijke begroting per maand aangegeven.
Het ‘draaien aan de knoppen’ zal met de tijd mee moeten
kunnen groeien als nieuwe inzichten of situaties daarom
vragen. De volgende thema’s waar we aan werken zijn
cultuur, sport en sociaal maatschappelijke initiatieven.
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Werkwijze
Scenarioplanning versus routekaart
Er zijn reeds -zowel lokaal, regionaal als landelijk- diverse
analyses en voorspellingen gemaakt om in te schatten
welke effecten deze crisis heeft op korte en lange(re)
termijn en welke stappen wanneer moeten worden
ondernomen om dit te herstellen. Er wordt daarbij
veelal gebruik gemaakt van een scenarioplanning. Dit
is uiteraard een goede manier om enigszins orde te
scheppen in de chaos, maar voorziet oppervlakkig alleen
in een denkkader en mogelijk beleid op lange(re) termijn.
Bijkomend nadeel is dat een scenario nooit parallel
loopt met de werkelijkheid en dat op voorhand ook niet
gesteld kan worden dat een scenario als geheel plaats zal
vinden. De waarheid ligt vaak in het midden. Om toch
een meer ‘hands-on’ agenda te kunnen vormen is het
scenario-denken daarom losgelaten en is meer gericht
op dat wat min of meer wel vaststaat: de routekaart
van de Rijksoverheid. De herstelagenda wordt daarbij
direct gekoppeld aan de bron van de impact, namelijk
de maatregelen die het Rijk neemt afhankelijk van een
vastgesteld risiconiveau. Dit risiconiveau bepaalt namelijk
in welke mate er directe en indirecte economische (en
maatschappelijke) gevolgen zijn op dat moment en dus
welke vorm van ondersteuning op dat moment nodig is.

Dienstverlening
Onder deze categorie vallen alle vormen van ondersteuning
die wij als lokale overheid kunnen bieden in ons dagelijks
werk. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de manier en
intensiteit van communicatie, het stimuleren en begeleiden
naar ondersteuning elders, de toegankelijkheid van onze
organisatie of het inzetten van ons netwerk.

De herstelagenda gaat
daarmee als volgt te werk:
1. Vaststellen welke knoppen er per categorie
		 zijn om aan te draaien;
2. Flexibiliteit: hoe (en in welke mate) we aan die
		 knoppen draaien per stadium van de routekaart;
3.		 Uitvoeren, vinger aan de pols, meebewegen
		 met actualiteit.

Categorisering van de ondersteuning
De verschillende vormen van lokale ondersteuning (de
knoppen om aan te draaien), worden voor het behouden
van overzicht onderverdeeld in een drietal categorieën:
Regeldruk
Onder deze categorie vallen alle vormen van
ondersteuning die wij als lokale overheid kunnen bieden
als het gaat om regelgeving, beleid en uitvoering.
Voorbeelden hiervan zijn het eventueel verruimen
van termijnen om zaken aan te vragen, verkorten van
beslistermijn, wel of niet handhaven of verruiming van
winkeltijden.
Lastendruk
Onder deze categorie vallen alle vormen van
ondersteuning die direct een financiële component
in zich hebben. Het kan hierbij gaan om bijvoorbeeld
kwijtschelding of uitstel van betalingen, belastingen of
andere geldstromen.
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Pakket van maatregelen
economie en werk 2021 e.v.
Bij het samenstellen van het pakket van maatregelen hebben we gekeken naar een
aantal criteria. We streven naar een samenhangend pakket, waarbij het startpunt mei
2021 is. Daarbij hebben wij ons de vraag gesteld wat in de huidige situatie gaat helpen.
Wat is nu nodig om een beweging in te zetten om economie en werk weer op gang te
brengen en ondernemers een steun in de rug te geven.

Branchegerichte aanpak

Ondernemers in Assen
In het pakket zitten maatregelen die voor veel ondernemers
en arbeidsmarkt oplossingen bieden. Een aantal daarvan
liggen in het verlengde van de rijksmaatregelen of in het
reguliere werk van bijvoorbeeld Werkplein Drentsche Aa.
Wij willen nog meer dan voorheen lokaal en regionaal
inkopen. Daar waar we mogelijkheden vinden om
vergunningsaanvragen te versnellen, zullen we dat doen.
Het is van belang dat de inwoners uit Assen en de regio
onze stad weer ‘gaan vinden’. Daarom willen we met
de ondernemers kijken naar actiedagen waarbij we het
parkeren in de stad extra aantrekkelijk maken. Daarbovenop
willen we ruimte creëren om samen met de ondernemers te
werken aan voorstellen op het gebied van communicatie en
marketing. We hebben een accountmanager, die samen met
Ondernemend Assen een ondernemersloket gaat vormen.
Daar kunnen ondernemers ook vragen stellen of suggesties
inbrengen voor nieuwe initiatieven.

Uit brancheprognoses blijkt dat de meeste ondernemers
te maken krijgen met een omzetdaling in 2021, ten
opzichte van 2022. Een aantal branches zal grote dalingen
kennen, een deel lichte dalingen en er zijn bedrijven bij,
die zelf een omzetstijging kennen. Het is niet verrassend
dat de branches die zware tijden kennen de horeca en
vrijetijdseconomie zijn. Naar verwachting zullen zij in 2021
de verloren omzet niet meer goed maken. De horeca kan
daarom gebruik maken van de horecavoucher om hun
zaak coronaproof in te richten. Het zijn de ondernemers
die moeten ‘ondernemen’. Dat kan de gemeente niet voor
hen doen. Wat we wel kunnen doen zijn de mogelijkheden
om te ondernemen, zo ruim mogelijk maken. Daarom
stellen we bijvoorbeeld voor om de winterterrassen de
komende vijf jaren mogelijk te maken. Werkplein Drentsche
Aa kan voor nu en de toekomstige vraagstukken op de
arbeidsmarkt verzoek en in samenwerking met de branches
maatwerkpakketten opstellen.

Maatwerk
Los van de branches die het zwaar hebben, zijn er
individuele ondernemingen die het lastig hebben. Wij
bieden, en zullen in de voorzienbare tijd ondersteuning
bieden, aan ondernemingen die het moeilijk hebben.
Per ondernemer wordt dan een pakket samengesteld,
dat kan variëren van uitstel van betaling, meerjarige
betalingsregelingen, kwijtschelding van schulden of
een overbruggingskrediet. Niet elke ondernemers zal
deze ondersteuning nodig hebben en daarom willen
we dit op verzoek van, en in samenspraak met deze
ondernemers doen. Gemeente, WPDA en GKB zullen dan
hun inspanningen coördineren, aanbieden en met de
ondernemer bespreken. Om dit uit te voeren, zullen wel een
aantal onderzoeken moeten plaatsvinden.
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Overzicht van voorgenomen
en genomen maatregelen
De gemeente Assen is al in 2020 begonnen met het ondersteunen van economie en
werk. In het onderstaande overzicht worden deze maatregelen aangeduid met een
vinkje (√). Daar bovenop komen de voorgenomen maatregelen, die zijn aanduid met een
cirkeltje (O). Het college is voornemens om deze maatregelen te nemen, zodat er een
afgewogen pakket uitgevoerd kan worden.

Knop

Maatregel

Voornemens en voorstel/
geregeld

Financiële
consequentie

Tijd

R1

Lokaal en regionaal
inkopen

o Lokaal aankondigen van
aanbestedingen;
o Waar het kan, opdrachten
opdelen aanbestedingen
o Gunningscriteria opnieuw
bekijken

n.v.t.

2021-2022

R6

Verruiming terrassen voor horeca

√ Mogelijkheid (winter)
terrassen 2021
√ Geen (aanvullende)
precario voor 2021
o Meerjarig winterterrassen
vastleggen in collegebesluit
o Geen precario heffen voor
winterterrassen

n.v.t.

2021-2025

L2

Betaling gemeentelijke belastingen

√ Ondernemers kunnen
uitstel van betaling krijgen
√ Maatwerk: er worden
meerjarige (>5 jaar) betalingsregelingen voor ondernemers aangeboden.
√ In bijzondere situaties is
kwijtschelding een optie.

PM

2021-2025

L2d

Toeristenbelasting

o Tijdelijk de verhoging van
de toeristenbelasting TTweek in 2021 te laten
vervallen

PM

2021

L4

Horecavouchers

√ Horecaondernemers
krijgen een subsidie van max.
€500,- voor het coronaproof
maken van hun bedrijf, incl.
terras

80.000

2020-2021

Toelichting
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Knop

Maatregel

Voornemens en voorstel/
geregeld

Financiële
consequentie

Tijd

L5

Parkeertarieven

√ Click en collect
kortingskaarten

12.500

Tot 5 mei
2021

60.000

n.t.b.

o In samenspraak met
ondernemersverenigingen
actiedagen in 2021 plannen
met korting op parkeren
L6

Overbruggingskredieten

o De GKB, in samenwerking
met WPDA een regeling te
treffen voor maatwerk, waarbij overbruggingskredieten
een onderdeel kan zijn

PM

2021-2022

D1

Communicatie en
marketing

o In samenspraak en
samenwerking met ondernemersverenigingen initiatieven ondersteunen om
het bezoeken aan Assen te
stimuleren

100.000

2021

D2

TONK

√ WPDA voert dit uit

n.v.t.

n.n.b.

D3

Arbeidsmarkt

√ WPDA heeft contacten
met werkgevers en werknemers
√ Omscholingsmogelijkheden
√ Bijscholingsmogelijkheden
√ Regionale mobiliteitsteams
√ Stimuleren en ondersteuning bij aanvraag van
landelijke regelingen
√ Op verzoek van een branche ontwikkelen van maatwerkpakketten

n.v.t.

Zo lang als
nodig

D5

Gemeentelijk loket

√ TaskForce Corona om
vragen snel te kunnen
beantwoorden
√ Accountmanagement
√ Inrichten gemeentelijk
loket in samenwerking met
Ondernemend Assen

n.v.t.

2021 - maart
2022

Toelichting

Dit is een bijzondere
maatregelen, waarvoor
de gemeente garant
zal moeten staan. Het
leent zich niet voor een
generieke inzet

Herstelagenda economie & werk

7

Knop

Maatregel

Voornemens en voorstel/
geregeld

Financiële
consequentie

Tijd

D6

Schuldsaneringsprogramma

√ WPDA voert dit uit en is
onderdeel van hun dienstenaanbod.

n.v.t.

Regulier

D8

Naleving regels

o Oprichten van een team
van toezicht met vertegenwoordiging van ondernemers

n.v.t.

2021

Toelichting
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