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Onderwerp  

Pakket Economische Ondersteuning gemeenten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

 

Kennisnemen van 

Het pakket Economische Ondersteuning gemeenten Veiligheidsregio Gelderland-Zuid COVID-19 West 

Betuwe. 

 

Inleiding 

De huidige Corona crisis heeft een enorme impact op onze samenleving. Ook financieel kunnen de 

gevolgen enorm of zelfs niet te overzien zijn. In deze brief informeren wij u over de maatregelen die wij 

als college treffen om de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis te verzachten voor ondernemers, 

organisaties en inwoners. Dit betreft niet alleen maatregelen met directe financiële gevolgen. Er zijn 

ook maatregelen opgenomen voor tijdelijke verruiming van regels. Overigens gelden de in deze brief 

opgenomen maatregelen als aanvullend op de steunmaatregelen van het Rijk. We gaan er vanuit dat 

ondernemers, organisaties en inwoners deze als eerste gaan benutten. 

 

Voor de maatregelen geldt dat, wanneer dit van toepassing is, we dezelfde periode gebruiken die de 

Rijksoverheid hanteert.  Op dit moment gaan wij uit van een termijn tot 1 juni 2020.  

 

Kernboodschap/Vastgestelde maatregelen 

1. Verruiming regels 

a.  Ruimere venstertijden bevoorrading 

We bouwen coulance in bij het verstrekken van een incidentele ontheffing voor 

centrumwinkeliers om hun winkel te bevoorraden. Leveranciers worden toegelaten in een 

gebied tot 14:00. Toezicht geldt pas na 15:00. Hiermee stellen we de detailhandel in staat om 

later op de dag open te gaan. 

 

b. Supermarkten toestaan ‘s nachts laten bevoorraden 

Supermarkten willen koste wat kost hun winkels goed bevoorraden om zo de schappen gevuld 

te houden. Daarom staan wij toe om supermarkten ook ’s nachts te laten bevoorraden.  

Inhoudelijke argumenten: 

- eerste basisbehoeften bevolking: de voedselvoorziening is essentieel en moet op peil blijven. 

- gezondheid van vakkenvullers supermarkt: door bevoorrading meer te spreiden kan er ook 

meer gespreid gewerkt worden.  

 

c. Coulant zijn voor wat betreft parkeervergunningen en ontheffingen 
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Gezien het geringe aantal bezoekers gebruiken ondernemers de tijd om te klussen en 

verbouwen in hun eigen pand. Dit betekent dat ondernemers het centrum in moeten met 

auto’s. We gaan coulant om met het verstrekken van vergunningen en ontheffingen hiervoor. 

 

d. Vergunningsprocedures voor bouwplannen  doorgang laten vinden 

Vergunningsprocedures voor bouwplannen worden zoveel mogelijk versneld.  

  

e. We gaan coulant om met het afhalen en bezorgen van maaltijden 

Bij lokale (planologische) belemmeringen stellen we voor om actief te gedogen. 

 

f. We gaan coulant om met het gebruik van food-zelfbedieningsgroothandels door consumenten 

(bijvoorbeeld Sligro, Makro, Hanos).  

 

g. Soepeler omgaan met de marktverordening en plicht om aanwezig te zijn los te laten 

We willen meer ruimte bieden aan ondernemers om zelf te beslissen of ze wel of niet een 

standplaats op de markt innemen.  

 

2. Versnellen betalingen  

a. We gaan ervoor zorgen dat we nog sneller gaan betalen. 

b. Voor de facturen die wij als gemeente uitsturen gaan we de betaaltermijn verdubbelen.  

 

3. Uitstel verlenen van betalingen / niet opleggen dwanginvorderingsmaatregelen / coulant zijn met 

betalingsregelingen 

Door of namens de gemeente worden diverse zaken in rekening gebracht bij inwoners en 

bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld belastingen, huren en leges. We staan achter de wijze waarop 

uitvoeringsorganisaties  (Munitax, BSR en BWB) deze maatregel invullen en deze communiceren 

via website of per brief. 

 

Deze mogelijkheid is ook van toepassing op toeristenbelasting. De plicht tot het betalen van de 

toeristenbelasting blijft, maar we hebben er begrip voor wanneer later wordt betaald. Dit geeft de 

betreffende ondernemers op korte termijn verlichting. 

Overigens worden de aanslagen toeristenbelasting pas achteraf opgelegd. Dus voor 2020 wordt 

de aanslag in 2021 opgelegd. 

 

4. Ruimhartige inzet van bestaande regelingen   

In de uitvoering van regelingen sluiten wij aan bij het beleid van het Rijk om de tijdelijke 

overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (TOZO), een lichte variant op de BBZ-regeling, 

ruimhartig uit te voeren en te zorgen voor een snelle afhandeling. Er komen veel aanvragen van 

kleine ondernemers (met name ZZP-ers die in de financiële problemen zijn gekomen door corona) 

voor deze regeling. Veel ondernemers hebben een acuut financieel probleem. Met ruimhartig 

wordt bedoeld dat we snel verstrekken en dat we dus alleen een lichte toets toepassen. Er wordt 

wel getoetst op rechtmatigheid en als geconstateerd wordt dat er onterecht is verstrekt, dan 

vorderen we terug.  

 

5. Onderzoeken of uitstel opleggen van belastingaanslagen liquiditeitsruimte biedt voor ondernemers. 
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Gemeenten hebben taken van belastingen overgedragen aan uitvoeringsorganisaties (BSR, 

Munitax, BWB). Een mogelijkheid is het uit stellen (tot nader orde stopzetten) van het opleggen 

van belastingaanslagen voor ondernemers. Het is vooralsnog niet duidelijk of dit daadwerkelijk 

bijdraagt aan een betere financiële liquiditeit. Dit moet nader onderzocht en besproken worden 

met de uitvoeringsorganisaties. 

 

6. Niet in rekening brengen van leges voor evenementen die niet of beperkt doorgaan  

Als een evenement niet doorgaat worden de leges teruggestort. . 

Wanneer men evenementen op een later tijdstip wil laten doorgaan is een wijziging nodig op een 

reeds aangevraagde vergunning. Hiervoor worden geen aanvullende leges in rekening gebracht.  

 

7. Tijdelijk stopzetten zoektijd jongeren bij aanvraag PW-uitkering 

Het WerkBedrijf Regio Rijk van Nijmegen en Werkzaak Rivierenland melden een aanloop van 

jongeren die geen werk meer hebben en vooral ook geen uitzicht om op de korte termijn weer aan 

de slag te komen. Wanneer jongeren zich melden bij de gemeenten kunnen zij normaliter na een 

zoekperiode van vier weken de daadwerkelijke aanvraag voor een uitkering doen. Bij recht op 

uitkering geldt dat ze deze met terugwerkende kracht krijgen. In deze uitzonderlijke situatie kan de 

digitale aanvraag ook voor jongeren direct open gezet worden zodat zij bij recht op uitkering deze 

eerder ontvangen.  

 

Financiën 

De voorgestelde maatregelen hebben een beperkte financiële impact. De totale financiële impact van 

de Corona crisis is echter veel groter en op dit moment nog niet goed in te schatten. In de P&C-cyclus 

of tussentijdse rapportage komen we terug waarin een inschatting wordt gemaakt van de effecten. 

 

Communicatie 

De maatregelen publiceren we op onze gemeentelijke website.  

 

Vervolg 

Wij zijn ons ervan bewust dat op dit moment niet goed is te overzien hoe deze Coronacrisis zich gaat 

ontwikkelen. Afhankelijk hiervan kunnen we in de komende periode maatregelen bijstellen of nieuwe 

maatregelen introduceren. Hierover zullen wij uw raad direct informeren. 

 

Daarnaast gaan we de mogelijkheden inventariseren hoe wij na deze crisis zoveel mogelijk de 

‘wederopbouw’ kunnen stimuleren. Uw raad kan hier te zijner tijd een voorstel voor tegemoet zien. 

 

Bijlage(n) 

- 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                de burgemeester, 

Karen Coesmans  Servaas Stoop 


