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Geachte mevrouw van der Velden,  
 
24 mei jl. ontvingen wij van u, namens de VVD fractie, schriftelijke vragen naar aanleiding van de 
coronacrisis. In onderstaande vindt u de beantwoording op de vragen. 

 
1) Heeft de gemeente signalen gekregen van ondernemers binnen Nissewaard dat zij door het 
coronavirus in financiële problemen zijn gekomen?  
Over het algemeen mag duidelijk zijn dat de corona een grote impact heeft de economie. Ook binnen 
de gemeente Nissewaard zijn er duidelijk negatieve gevolgen voor de ondernemers. Over het 
algemeen zijn de signalen echter wel sterk wisselend. Sommige branches profiteren momenteel juist 
boven verwachting goed, zoals dagelijkse boodschappen en de doe- het zelfbranche, terwijl andere 
branches, waaronder de mode en horeca, sterk onder druk staan. Op dit moment zijn er binnen de 
gemeentegrenzen vier faillissementen bekend die mogelijk toe te schrijven zijn aan de coronacrisis. 
Vanuit Koninklijke Horeca Nederland zijn wel signalen afgegeven dat vooral het 4e

 kwartaal van 2020 
spannend gaat worden voor horecaondernemers of ze het wel of niet gaan halen.  
 
In algemeenheid kan ook gesteld worden dat de wijkwinkelcentra redelijk tot goed op niveau zijn 
blijven functioneren. Dit sluit aan op de foodsector die juist bovengemiddeld heeft geprofiteerd. 
Voor wat betref het stadscentrum was de impact in beginsel groot maar zijn de signalen vanuit 
ondernemers over het algemeen dat de laatste tijd de omzetten aantrekken en weer op niveau 
komen. Met uitzondering van de horecaondernemers waarbij, ondanks de versoepelingen, echt nog 
wel onder niveau omzet wordt gegenereerd. Er liggen overigens ook kansen voor een binnenstad als 
Spijkenisse omdat juist nu vanuit veiligheidsoverwegingen wordt gekozen voor lokaal shoppen t.o.v. 
shoppen in de grote stad waarbij gebruik moet worden gemaakt van het openbaar vervoer. De 
teruggang in traffic bevestigd dit ook. Waarin gemiddeld landelijk de teruggang in passanten nog ligt 
op  - 50% zitten we in het stadscentrum nu op - 20% waarbij de consument die er nu is doelgerichter 
winkelt.  
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a. Hoeveel ondernemers in Nissewaard hebben een beroep gedaan op tegemoetkoming vanuit de 
overheid, de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO), Besluit 
bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz), Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en 
Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) regelingen?  

De laatste stand van zaken van de TOZO, Bbz, NOW en TOGS regelingen is: 

TOZO 1.0 

(eind mei afgelopen) 

Peildatum 14 juni 2020 839 aanvragen en toegekend  
(achteraf wordt het bekeken of dit rechtmatig is) 

TOZO 2.0  Nog niet bekend. Is aan te vragen vanaf 1 juni.  

Cijfers volgen later. 

Bbz Peildatum 2e kwartaal 2020 18 aanvragen en toegekend 

NOW Peildatum 3 juni 2020 346 aanvragen en toegekend 

TOGS Peildatum 21 juni 2020 638 aanvragen waarvan 606 toegekend 

 

b. Hoeveel ondernemers in Nissewaard hebben bij de gemeente een betalingsregeling 
aangevraagd?  
De gemeente hanteert een ruimere betalingstermijn voor alle facturen en gemeentelijke belastingen. 
Er zijn 50 ondernemers/bedrijven/zzp’ers die tijdelijk de automatische incasso hebben laten 
stopzetten of een betalingsregeling hebben aangevraagd. 
 

2) Welke impact verwacht het college dat deze crisis heeft op ondernemend Nissewaard en het 
economisch profiel?  

De impact van de Coronacrisis op ondernemend Nissewaard is niet eenvoudig te beantwoorden. Er 
zijn sectoren en branches, zoals de detailhandel, horeca en sociaal cultureel, die het zeer moeilijk 
hebben en waarbij de komende periode zal blijken of ze deze periode doorkomen. Andere sectoren, 
zoals de bouw, krijgen waarschijnlijk te maken met een vertraagd effect. Positief is dat Zuid-Holland 
relatief minder hard geraakt lijkt te worden dan andere provincies. Zie ook de coronamonitor van 
Zuid-Holland (https://mrdh.nl/nieuws/coronamonitor-zuid-holland). 
De effecten voor de (middel)lange termijn van deze crisis worden de komende periode 
geïnventariseerd. Alsdan is duidelijk hoe de verschillende sectoren er voor staan.  
De inzet vanuit het college is om nu in deze periode de ondernemers/zzp’ers/sociaal culturele veld te 
ondersteunen, in het verlengde van de landelijke maatregelen die al getroffen zijn. Tegelijkertijd is 
wethouder Soeterboek in contact met de voorzitters van de ondernemersverenigingen, BIZ-en en 
bracheorganisaties zoals het MKB en KHN, om het gewenste profiel voor bijvoorbeeld het 
kernwinkelgebied en het concept Service Valley – wat met de ondernemers ingevuld wordt – op 
langere termijn verder uit te werken. Welke impact Corona heeft is nu niet vast te stellen. Deze 
periode wordt gebruikt om kansen die ontstaan in het gewenste profiel te verwerken. Gedacht kan 
worden aan een versterking van de branchering en verblijfsmogelijkheden in het centrum en het 
aansluiten op kansen rondom digitalisering en duurzaamheid op bedrijventerreinen.  
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3) Welke plannen heeft de gemeente om de economie na de coronacrisis tot bloei te brengen?  

Uw raad heeft op 8 juli j.l. een raadsvoorstel voor een bestemmingsreserve Corona-crisis 
aangenomen. Het doel van de gemeentelijke noodsteun is om de werkgelegenheid en het sociaal-
cultureel aanbod binnen de gemeente Nissewaard zoveel mogelijk te behouden. Onderdeel van deze 
reserve zijn een bijdrage voor verenigingen die tot op heden nog geen gemeentelijke steun hebben 
ontvangen, maar ook een herstelbudget COVID-19. In overleg met een afvaardiging van ondernemers 
en maatschappelijke organisaties wordt bepaald welke ondersteuning aangeboden kan worden aan 
ondernemers en verenigingen vanuit dit herstelbudget. Zoals in het antwoord op vraag 2 aangegeven 
wordt met dit platform ingezet op collectieve  het benutten van kansen om ondernemerschap te 
bevorderen. Het is niet te voorkomen dat sommige bedrijven mogelijk om kunnen vallen. Of er op 
langere termijn maatregelen nodig zijn is nu niet duidelijk. 

 

4) Hoe wil het college ervoor zorgen dat zoveel als mogelijk inwoners hun baan behouden en 
voorkomen dat inwoners in de bijstand terecht komen?  

Dankzij tijdelijke landelijke regelingen, zoals NOW, kan zoveel mogelijk werkgelegenheid worden 
behouden. Werkgevers die structureel omzetverlies hebben en voldoen aan de voorwaarden, 
kunnen bijvoorbeeld met de NOW een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen. Met als doel om 
zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. Ook de verlenging van de TOZO (tot 1 oktober) 
kan zelfstandige ondernemers helpen aan wat meer tijd en gelegenheid om hun werk weer op te 
pakken. Bovendien verwachten we hierdoor minder doorstroom naar bijstand of Bbz.  
 
Verder vindt er een enorme verschuiving plaats op de arbeidsmarkt. Er zijn bedrijven die veel minder 
werk hebben en er zijn ondernemingen bij wie de vraag explosief is gestegen. Nissewaard haakt aan 
bij de aanpak Rijnmond Werkt Door, welke gericht is op het matchen van personeel van werk naar 
werk. Deze aanpak is een initiatief van de gemeente Rotterdam welke samen met de andere 
gemeenten uit de arbeidsmarktregio Rijnmond en het UWV ervoor zorgen dat zoveel mogelijk 
mensen aan het werk blijven. Rijnmond Werkt Door is een aanpak die bovenop de landelijke 
noodmaatregelen komt.  
 
Daarnaast zetten de accountmanagers van Voorne Putten Werkt zich intensief in op het versterken 
van warme klantrelaties met werkgevers om behoeftes te monitoren, ondersteuning te bieden en 
om in te kunnen spelen op vragen en kansen. Ook worden kandidaten gebeld om na te vragen of 
contracten verlopen en/of er ondersteuning benodigd is. Uit deze contacten blijkt dat er vele 
contracten worden verlengd, dat er weinig contracten zijn die momenteel verlopen en dat de 
hulpvraag vanuit werkgevers minimaal is.  
 
Wij blijven investeren in de ontwikkeling van werkzoekenden door middel van een digitaal 
ontwikkelaanbod. Voor de nieuwe instroom geldt dat deze beschikt over recente werkervaring en 
daarmee over een betere uitgangspositie. Voor de bestaande groep in de uitkering is het belang van 
investeren in ontwikkeling en arbeidsklaar maken, nog groter dan voorheen. 
 
Als college zetten we maatregelen in op drie hoofdonderdelen: instroombeperking, ontwikkeling/ 
doorstroom en uitstroombevordering. 
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5) Heeft de gemeente plannen om anticyclisch te reageren op de coronacrisis en daarbij projecten 
naar voren te halen?  
De gemeente pakt de kansen die er zijn bij lopende en nieuwe ontwikkelingen en zet met Nissewaard 
2040 extra in op gebieden waar die kansen liggen.  
De komende periode zal ook bij projecten in bijvoorbeeld de openbare ruimte aandacht hiervoor zijn. 
Indien mogelijk kan gelet op budget en capaciteit aanpassing van de uitvoeringsplannen van de 
afdeling Stadsbeheer noodzakelijk zijn, waarbij eventueel aanvullende bestuurlijke besluitvorming 
vereist is.  
 
6) Zijn er binnen de gemeente ambities om een revolving fund op te zetten, om het Nissewaardse 
economisch profiel aantrekkelijker te maken en de lokale/regionale economie de komende jaren 
sterker te maken dan voor deze crisis?  
De gemeente Nissewaard heeft, naast het pakket aan noodmaatregelen van de Rijksoverheid, al een 
aantal ondersteunende maatregelen getroffen. Daarnaast heeft uw raad onlangs een herstelbudget 
COVID-19 ingesteld voor het opvangen van de financiële effecten als gevolg van de corona-crisis en 
het treffen van aanvullende steunmaatregelen binnen de gemeente. Het doel hiervan is het 
behouden van werkgelegenheid en het sociaal-culturele aanbod. Het college zal de komende weken 
samen met ondernemers en instellingen nadere voorstellen  uitwerken. Afhankelijk van de behoefte 
van ondernemers/werkgevers en de nadere uitwerking zou het opzetten van een revolving fund 
hierbij een mogelijkheid kunnen zijn.  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard,  
de loco secretaris,                                                                 de burgemeester,  

       
 
S. Elseman                                                                                     F. van Oosten 
 


