
“Hier kan geen goed ondernemerschap tegenop”

Dordrecht, 20 december 2021

Betreft: Artikel 40-vragen

Geacht college,

De afgelopen weken viel bij Dordtse ondernemers een brief voor de terugbetaling van de
steunregelingen op mat. In die weken draaide de Dordtse horeca op z’n best 30% van de
gebruikelijke omzet, en het ziet ernaar uit dat deze ondernemers nu de TVL en NOW terug
mogen gaan betalen terwijl ze bijna 0% van hun omzet draaien als gevolg van de lockdown
maatregelen die de regering afgelopen zaterdag heeft afgekondigd.

Die maatregelen slaan keihard binnen bij de Dordtse ondernemers, die er met bloed zweet
en tranen de afgelopen tijd voor hebben gezorgd dat onze stad -ondanks alle beperkingen-
een gezellige en fijne plek bleef. Daarom wil de Dordtse VVD dat het college het maximale
doet om ondernemers te beschermen en te ondersteunen met de uitrol van nieuwe
steunpakketten en zich ook buiten de stad hard maakt om verstandig om te gaan met de
terugbetaling van de steunregelingen. Het is namelijk in deze tijd voor ondernemers heel
lastig om een lichtpuntje te blijven zien, want ook inkomstenderving van de Kerstinkoop lijkt
niet meer te overzien. Daar kan geen goed ondernemerschap tegenop.

Daarom legt de fractie van de Dordtse VVD de volgende vragen voor:

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

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

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?

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?



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?

We kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groeten,

Rolin den Heijer
Dordtse VVD


