
 

 
 
 
 

“Elke euro telt” 
Dordrecht, 16 januari 2021 

 
Betreft: Artikel 40-vragen 
 
Geacht college, 

Afgelopen week kopte het FD met “Accountant neemt flinke hap uit corona steun voor 
ondernemer”1. In het artikel wordt gesteld dat ondernemers een accountant nodig hebben 
voor het correct aanvragen en afhandelen van de NOW-steun. Dt jaagt hen onnodig en 
excessief op kosten jaagt, en dat vindt de Dordtse VVD onwenselijk. Zo blijkt dat het niet 
voldoende bekend is dat voor NOW-aanvragen tussen de 20.000 en 100.000 euro een 
belastingadviseur volstaat en bij bedragen van minder dan €20.000 niet eens een 
derdenverklaring nodig is. De Dordtse VVD realiseert zich dat de Rijksoverheid onder hoge 
druk nieuwe oplossingen aanbiedt. Aan ons de taak als lokale overheid om de puntjes op 
de i te zetten en de juiste systemen op te tuigen. Op basis van dit artikel lijkt het erop dat 
de informatievoorziening vanuit de Rijksoverheid naar ondernemers onduidelijk, niet 
voldoende expliciet, niet toegankelijk of wellicht niet begrijpelijk genoeg is voor 
ondernemers. Voor ondernemers is het alle hens aan dek, zij moeten zich bezighouden 
met ondernemen. Als zij een hulpvraag hebben dat wij als lokale overheid die zo spoedig 
mogelijk kunnen uitrollen. Hun zaak staat nu op het spel en elke euro telt.  

We maken ons zorgen en stellen daarom de volgende vragen: 
 

1. Herkent het college de situatie die geschetst wordt in het betreffende artikel in het 
FD? 

2. Welke gesprekken voert het college met de Rijksoverheid over eventuele manco’s in 
maatregelen op te lossen? 

3. Op welke wijze is de informatie richting ondernemers bij hun aanvragen van 
Coronasteun (en eventuele derdenverklaring) geregeld?   

 
 

1https://fd.nl/ondernemen/1370194/accountant-neemt-flinke-hap-uit-coronasteun-voor-onderneme
r 



 

 
 

 
4. In hoeverre is er vanuit de gemeente financieel-juridische ondersteuning mogelijk? 
5. Is het college bereid om zo spoedig mogelijk informatie en tips op de website en 

social media te zetten om de kosten voor ondernemers tot een minimum te 
beperken? 

6. Is het college voornemens haar communicatie (w.o. online, per brief, social media) 
aan te wenden om ondernemers nog meer over financiële maatregelen te 
informeren? 
 

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Rolin den Heijer 
Dordtse VVD 
 
 
 


