
 
Woensdag 21 april 2021  
 
De Minister-president en Algemene Zaken en de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20001 
2500 EA DEN HAAG 
 
Excellenties, geachte heer Rutte, geachte heer Van ’t Wout, 
 
Namens alle 18 gemeenten van Noord Holland Noord, alle 6 gemeenten van de regio 
Amstelland-Meerlanden, alle 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond en 
Amsterdam spreken wij onze waardering uit voor het gevoerde alerte beleid en de majeure 
inspanningen die de Rijksoverheid pleegt om ondernemers die door de Covid-19 bestrijding in 
ernstige en soms zelfs onoverkomelijke problemen komen, te ondersteunen. Voor 80-90% van 
de ondernemers werken de regelingen voldoende tot goed, zo is onze inschatting. 
 
Echter, als lokale overheden krijgen we steeds vaker signalen van ondernemers die tussen wal 
en schip vallen. Een aantal gemeenten in onze regio berichtten de Minister van EZK, de heer 
Van ’t Wout daar eerder over (zie schrijven d.d. 16 februari). 
Het gaat hierbij meestal om ondernemers in de detailhandel, cultuur, horeca en andere 
branches die net buiten de vereisten vallen voor de NOW-regeling (noodmaatregel 
overbrugging werkgelegenheid) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten). 
 
Wij merken dat de geloofwaardigheid in zowel de landelijke als lokale overheid op het spel 
staat. Het kan niet zo zijn dat we de ‘bijkomende schade’ accepteren. Dit heeft al vaker tot 
grote problemen achteraf geleid. En kan in dit geval, door het ‘omvallen’ van bedrijven, tot 
onnodig verlies van werkgelegenheid leiden evenals leegstand en verpaupering binnen onze 
kernen. 
 
De praktijk toont ondernemers in onacceptabele stress. Ondernemers en werkgevers die 
tientallen jaren met succes hebben gewerkt en die inmiddels het zelfstandig opgebouwde 
pensioen en privévermogen hebben moeten inzetten om de vaste lasten te kunnen betalen. 
Schrijnende situaties waarbij verkoop van het eigen huis de enige uitweg lijkt om het 
(familie-) bedrijf te behouden waar vaak beide partners in werken en het gezin dus van 
afhankelijk is. Ook werknemers en hun gezinnen die afhankelijk zijn van deze werkgevers 
worden, als gevolg hiervan, ernstig in hun bestaanszekerheid bedreigd.  
 
Nadere bestudering (zie artikel uit het NH Dagblad d.d. vrijdag 26 maart en de andere 
voorbeelden in de bijlagen) maakt duidelijk dat toepassing van de regelingen dermate 
generiek is, dat onvoldoende ondersteuning kan worden geleverd in specifieke gevallen die 
daar, naar ons inzicht, in alle redelijkheid wel voor in aanmerking komen. De optelsom van 
wetten en regels resulteren bij de uitvoering tot ongewenste vastlopers voor specifieke 
gevallen. 
 
Wij constateren bij de inzet van de regelingen herhaaldelijk een groot verschil tussen theorie 
en praktijk. Wij pleiten daarom met deze brief, hoe ingewikkeld ook, voor meer maatwerk in 
het geval van de NOW en TVL regelingen om zo deze discrepantie weg te nemen. 
Ondernemers vragen zelden om hulp, ze regelen het zelf. Maar nu zien zij door de Covid-mist 
het land niet meer.  
 



Wij, als bestuurders van alle 18 gemeenten in Noord Holland Noord, alle 6 gemeenten van de 
regio Amstelland-Meerlanden, alle 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond  
en Amsterdam, ondersteund door de Provincie, het Economisch Forum Holland boven 
Amsterdam en Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord zijn er vast van overtuigd dat ook de 
Rijksoverheid er krachtig naar wil streven om de theorie van beleid en de ingezette 
regelingen zoveel mogelijk op de praktijk te laten aansluiten.  
Wij vragen u te luisteren naar de roep van de ondernemers, gemeenten, brancheverenigingen 
en belangenorganisaties die steeds luider in de media te horen is. En vervolgens maatwerk te 
leveren zodat óók deze ondernemers in aanmerking komen voor de subsidieregelingen NOW & 
TVL.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij ons pleidooi en inzet kunnen toelichten en kunnen meedenken, 
om op zeer korte termijn tot een verantwoorde realisatie te komen. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens de colleges,  
de portefeuillehouders Economische Zaken van de provincie Noord Holland 
alle 18 gemeenten van Noord Holland Noord  
alle 6 gemeenten van regio Amstelland-Meerlanden  
alle 7 gemeenten van regio Zuid-Kennemerland & IJmond en Amsterdam zijnde: 
 
Provincie Noord Holland, mevrouw Ilse Zaal  

 
 
Den Helder, de heer Kees Visser 
Hollands Kroon, de heer Theo Meskers 
Schagen, de heer Jelle Beemsterboer 
Texel, mevrouw Hennie Huisman-Peelen 
 
Drechterland, mevrouw Yvonne Roos-Bakker 
Enkhuizen, mevrouw Esther Heutink-Wenderich 
Hoorn, de heer Arthur Helling 
Koggenland, mevrouw Rosalien van Dolder 
Medemblik, de heer Harry Nederpelt 
Opmeer, de heer Herman ter Veen 
Stede Broec, de heer Bart Nootebos 
 
Alkmaar, de heer Pieter Dijkman  
Bergen NH, de heer Erik Bekkering 
Castricum, de heer Ron de Haan 
Heerhugowaard, mevrouw Monique Stam - de Nijs 
Heiloo, de heer Rob Opdam 
Langedijk, de heer Jasper Nieuwenhuizen 
Uitgeest, de heer Sebastiaan Nieuwland  
 
Aalsmeer, de heer Robert van Rijn 
Amstelveen, mevrouw Floor Gordon 



Diemen, de heer Jeroen Klaasse 
Haarlemmermeer, de heer Johan Rip 
Ouder-Amstel, de heer Axel Boomgaars 
Uithoorn, de heer Jan Hazen 
 
Beverwijk, de heer Serge Ferraro 
Bloemendaal, de heer Nico Heijink 
Haarlem, de heer Robbert Berkhout 
Heemskerk, de heer Aad Schoorl 
Heemstede, mevrouw Nicolle Mulder 
Velsen, de heer Jeroen Verwoort 
Zandvoort, mevrouw Ellen Verheij 
 
Amsterdam, de heer Victor Everhardt 
& 
Het Ontwikkelingsbedrijf NHN, de heer Thijs Pennink - directeur 
het Economisch Forum Holland boven Amsterdam, de heer Friso de Zeeuw - voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bijlage: 
Overzicht met een aantal voorbeelden van ondernemers die tussen wal en schip vallen bij de 
NOW/TVL subsidieregelingen. 
 
Voorbeeld 1 
Kranten artikel NHD van vrijdag 26 maart horeca ondernemers Ramona Nijssen en Marcel 
Hansen van LadyPapa in Bergen NH 
 
Voorbeeld 2 
Museumstoomtram Medemblik – Hoorn 
De Museumstoomtram Medemblik – Hoorn heeft bij de gemeenten Medemblik en Hoorn 
gevraagd om steun en deze gekregen. Tegelijkertijd ontving de Museumstroomtram NOW 
steun van de Rijksoverheid. Doordat de gemeenten de Museumstoomtram steunden, moet het 
museum een groot deel (meer dan een ton) van de NOW steun terugbetalen. Indirect 
financieren we hiermee de Rijksoverheid, terwijl het geld van gemeenten naar 
maatschappelijke doelen zou moeten gaan. 
 
Voorbeeld 3 
Betreft een stel met twee jonge kinderen. 
Mevrouw heeft een eigen nagelstudio, in december heeft zij voor de tweede keer haar deuren 
moeten sluiten. 
Haar partner heeft een eigen horeca (bezorg- en afhaal) zaak samen met een compagnon 
(VOF). 
Mevrouw haar inkomen is volledig weggevallen. Zij heeft geen recht op een Tozo uitkering, 
omdat winstuitdeling uit VOF (meneer) net iets hoger is. De zakelijke vaste lasten van 
mevrouw lopen door. Zij komen maandelijks €900,00 tekort (totaal: privé & zakelijk). Er zijn 
geen reserves meer. 
Ouders van betrokkenen doen boodschappen en hebben de kinderen (2 minderjarigen) van 
winterjassen voorzien. 
 
Met mevrouw afgesproken dat zij Deen bonnen kan komen ophalen bij het Stadhuis, zodat zij 
boodschappen kan halen. Volgende week maken wij de aanmelding bij het HWK (hulpfonds 
Westfriese Kerken) in orde. HWK helpt inwoners in zwaar weer. Dit gezin hebben zij geholpen 
met het verstrekken van drie weken boodschappengeld.  
WKT (woonkostentoeslag) en aankomende de TONK besproken.  
 
Voorbeeld 4 
Betreft een echtpaar met drie pubers. 
Mevrouw is zeer emotioneel en ervaart veel stress. De winkel van haar partner is dicht, mag 
straks open op afspraak en zij wil graag weten door wie en waar zij geholpen kunnen worden.  
 
Partner van mevrouw heeft in juli 2020 een Bruna in … overgenomen. Hiervoor heeft hij altijd 
in loondienst gewerkt. Mevrouw werkt in loondienst en heeft een inkomen van ongeveer 
€1900,00 p.m. 
 
Bij overname van de Bruna is ook de vaste medewerker overgenomen. Voor deze loonkosten 
ontvangen zij geen NOW, omdat je voor deze regeling voor maart 2020 ingeschreven moest 
staan bij de KvK.  
De zakelijke lasten bedragen ongeveer €8500,00 p.m. (incl. loon medewerker).  



Zakelijke schulden schatten zij op €40.000,- dit loopt snel op gezien de maandelijkse lasten.  
 
Betrokkenen vissen ook achter het net met de TVL. Voorwaarde van start datum onderneming 
ligt hier ook op 3 maart 2020.  
 
De vaste lasten privé schat mevrouw op €2500,00 excl. boodschappen. Er is nog wel wat 
spaargeld en een stukje erfenis, maar dit loopt snel terug gezien de verhouding vaste lasten 
en inkomsten.  
 
Samenvattend: betrokkenen teren flink in op privévermogen, betrokkenen komen door datum 
van inschrijving niet in aanmerking voor TVL en NOW. Voor gemeentelijke regelingen zoals 
woonkostentoeslag komen zij niet in aanmerking door PW- wetgeving en bijhorende 
vermogensgrens.  
TONK kan worden aangevraagd daar gemeente Hoorn heeft besloten niet naar vermogen te 
kijken. 
 
Voorbeeld 5 
Wolters Kassenbouw/ The outbreak  
Heeft NOW aangevraagd en moest alles terugbetalen en kreeg een grote administratieve 
controle voor zijn kiezen. Uiteindelijk heeft het hem juist geld gekost door de hoge 
accountantskosten. Reden heeft net als bij voorbeeld 4 te maken met verschillende 
activiteiten binnen het bedrijf, kassenbouw en beeld geluidservice. De een draait goed en de 
andere niet. 
 
Voorbeeld 6 
xxxxcom (bedrijf blijft op dit moment liever anoniem) 
Heeft een tijd geleden een afwijzing van de belastingdienst gekregen op het verzoek om 
uitstel van betaling. Een onderdeel van hun bedrijf heeft 90% omzet verlies ( xxxx.Bike) 
omdat dit onder dezelfde paraplu valt als xxxx-Com, wat wel aardig doordraait komt 
xxxx.Bike niet in aanmerking voor de NOW. 
 
Voorbeeld 6 
Britt van Re-Style, Noordammerlaan Amstelveen. Re-Style is ruim 15 jaar geleden opgezet 
door haar moeder, Monica vd Ruit. Monica heeft altijd 1 persoon in dienst gehad, hiervoor 
heeft zij in Q2 ook de NOW ontvangen. In Q4 2020 is Monica overleden en Britt heeft de 
winkel op haar naam gekregen (direct na het overlijden van haar moeder). De NOW regeling 
liep ondertussen door maar Britt moet deze terugbetalen voor Q4 2020 en Q1 2021 aangezien 
zij een starter is (Q4 2020).  
 
Aangezien Britt wordt aangemerkt als Starter (Q4 2021) komt zij niet in aanmerking voor de 
landelijke maatregelen. Er is namelijk op haar naam geen omzet gerealiseerd. Er is een 
startersregeling maar deze is voor starters die begonnen zijn in Q1-Q2 2020, hier valt zij dus 
ook buiten de boot. 
 
Voorbeeld 7 
Bowlingcentrum Bij45 in Beverwijk bestaat bijna een jaar, maar is door corona vooral 
gesloten. De lichten van de zes bowlingbanen van uitgaansgelegenheid Bij45 aan de 
Beverwijkse Parallelweg zijn uit. Het eerste jubileum is in zicht, maar het bowlingcentrum is 
door de aanhoudende coronamaatregelen slechts 4,5 maand open geweest.  
 



 
In maart vorig jaar liep alles nog op rolletjes: van de vergunningaanvragen tot de bouw en de 
financiering. “ 
Inmiddels hebben we vierkante wielen”, grapt Talen. Om te lachen is het echter niet. Talen 
en zijn compagnon Alex Schijffelen hebben het zwaar zonder steun, maar opgeven doen ze 
niet. Talen: „Er wordt ons onrecht aangedaan. Wij voelen nu alle pijn.” 
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210303_27531336?utm_source=google&utm_
medium=organic  

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210303_27531336?utm_source=google&utm_medium=organic
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20210303_27531336?utm_source=google&utm_medium=organic

