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Aan

de heer R.R.C. den Heijer
van de fractie VVD

p/a  raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 18 januari 2022

Ons kenmerk 2022-0004309

Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake 'Hier kan geen goed ondernemerschap 

tegenop'

Geachte heer Den Heijer,

Bij brief van 20 december 2021, bij ons ingekomen op 21 december 2021, heeft u 
op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie VVD vragen gesteld inzake 'Hier kan geen goed ondernemerschap 
tegenop'.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1. Is de gemeente bekend met de brief die naar ondernemers is gestuurd 
om de TVL en NOW terug te betalen?

Antwoord Ja, daar zijn wij mee bekend.

Vraag 2. Heeft de gemeente een beeld van tot hoever ondernemers nu in de 
schulden zitten bij de overheid als gevolg van ontvangen steun?

Antwoord Voor wat betreft de Tozo regeling, die onder onze verantwoordelijkheid 
valt, en wordt uitgevoerd door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD), 
hebben wij daar beeld bij.

Voor de regelingen die landelijk zijn georganiseerd ontvangen wij die 
signalen van individuele ondernemers of via het eerder genoemde 
corona-overleg met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Daar is 
geen integraal overzicht van, omdat ondernemers zelf kenbaar moeten 
maken in hoeverre zij door terugbetaling in de problemen komen. 

Vraag 3. Wat kan gemeente op dit moment doen -zeker nu de omzet bijna 0% 
is- om ervoor te zorgen dat er coulant wordt omgegaan met de 
terugbetaling van de regelingen?

Antwoord Voor de Tozo hanteert de SDD een soepel regime als terugbetaling 
nodig is. Uitstel van terugbetaling en kwijtschelding in schrijnende 
gevallen zijn hier een belangrijk onderdeel van. Dat is ook zo verwoord 
in de brief die de SDD aan de betreffende ondernemers verstuurt. Met 
iedere zelfstandig ondernemer die in de problemen komt omdat ze 
steun terug moeten betalen, worden door de SDD coulante afspraken 
gemaakt over terugbetaling.

Waar het gaat over de landelijke regelingen kunnen we minder 
betekenen, maar ondersteunen we met advies. Dat doen we onder 
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andere via ons lokaal accountmanagement Dordt Onderneemt of het 
Ondernemersloket.

Vraag 4. Is de gemeente van plan een lobby aan te wenden naar Den Haag om 
hier verstandig mee om te gaan en daarbij ook de inkomstenderving 
van de Kerstinkoop mee te nemen?

Antwoord Ja, die signalen geven wij door. Zowel lokaal, regionaal, via de VNG en 
de G40 als via de partijpolitieke lijnen.

Vraag 5. In de bijna twee jaar Corona maken bedrijven ook een ontwikkeling 
door, zo hebben gezonde bedrijven omzetgroei gemaakt (het idee van 
ondernemerschap, zeg maar), tegelijkertijd groeien dan ook de kosten. 
In hoeverre is het college met ons van mening dat het dus niet zoveel 
zin heeft om bij de berekening van omzetverlies, om in aanmerking te 
komen voor steun, te kijken naar het kostenplaatje van 2019 en welke 
ruimte heeft het college om hier iets aan te doen?

Antwoord Wij delen deze zorg, maar zoals u weet hebben wij daar als college 
nagenoeg geen invloed op. Deze signalen geven wij wel door aan 
Den Haag.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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