OPEN BRIEF
Aan: leden van het college van B&W van de gemeenten in Nederland

05 oktober 2020
Geachte Colleges van B&W van alle Nederlandse gemeenten,
Maandag 28 september werden we in Nederland weer geconfronteerd met verstrekkende
maatregelen tegen het weer oprukkende coronavirus. Ondanks het begrip, is het voor veel
ondernemers ook een hard gelag, daar waar velen net weer aan het opkrabbelen waren.
Bijgaand treft u een notitie aan vanuit lokaal perspectief, namens de aangesloten steden/regio’s van
MKB-Nederland. In deze notitie staan maatregelen die we vanuit ondernemerszijde voorstaan.
Hiermee willen wij u een aantal handvaten geven.
Indien in uw stad of regio een lokale afdeling van MKB Nederland actief is, benadert deze u
rechtstreeks om op maat gesneden maatregelen voor te stellen.
Wij weten dat het uw volle aandacht heeft. U weet dat veel ondernemers en hun werknemers een
zeer zware periode ingaan. Wij als ondernemers hebben dan ook grote waardering voor de
aanhoudende steun vanuit de landelijke, regionale en lokale overheid.
In het belang van de ondernemers en hun werknemers vragen wij u het leiderschap te tonen dat
deze situatie van u vraagt. Eén van de kernpunten daarin is: wees duidelijk en eenduidig.
Heeft u nog vragen over dit schrijven en de uitwerking van bijgesloten notitie dan kunt u contact
opnemen met het secretariaat van de afdeling MKB Regio Zwolle via info@mkbregiozwolle.nl, of de
afdeling in uw regio.
Met vriendelijke groet,
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Actielijnen
De gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid zijn groot. Maar ook voor de ondernemers en
hun medewerkers zijn er grote consequenties. Wij willen uw aandacht vragen voor een aantal
suggesties om het bedrijfsleven zo veel mogelijk te helpen om deze barre tijd door te komen. We
hebben onze suggesties verdeeld in drie thema's: belastingen en financiering, binnensteden en
gemeentelijke dienstverlening. We noemen veel zaken die u zou kunnen, moeten oppakken. En
wellicht doet u dat al op een aantal punten of staat dat binnenkort te gebeuren. Maar er staan
wellicht ook suggesties bij die u nog niet op het vizier heeft, maar waarmee u uw ondernemers
verder kunt helpen, tegemoetkomen in deze moeilijke tijd.
Belastingen en financiering
 De Tweede Kamer heeft besloten om de terugbetalingstermijn van de belastingen te verlengen
naar 36 maanden en de ingangsdatum te bepalen op 1 juli 2021. Wij pleiten ervoor om deze
aanpassingen ook in alle gemeenten in te voeren. Dit maakt het eenduidig en overzichtelijk voor
de ondernemers.
 Uitstellen is goed, echter het zal een keer terugbetaald moeten worden. Wij vragen u voor
specifieke branches ook te kijken naar een kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.
 Ondanks alle goede bedoelingen, verlopen veel financieringsaanvragen door ondernemers
stroef. Financiering van reguliere aanvragen is voor veel mkb-bedrijven een probleem. Wij
roepen wethouders op om met de regiodirecteuren van de banken in gesprek te gaan en te
blijven. Hierbij is het signaleren van problemen belangrijk. Maar vooral het stimuleren van de
banken om te zoeken naar mogelijke oplossingen, zowel regionaal als provinciaal, is van belang.
 Ook gemeenten en wellicht provincies moeten de broekriem aantrekken. Wij begrijpen dat er
keuzes gemaakt moeten worden, maar wij willen u oproepen uw mkb-stimuleringsbeleid en
stimuleringsfondsen voor innovaties (zoveel mogelijk) intact te houden.
 Veel kleine ondernemers bezitten niet meer de mogelijkheid om goede adviseurs te raadplegen
nu het water hen aan de lippen staat. Wij pleiten voor het beschikbaar stellen van vouchers
zodat deze ondernemers advies op bijvoorbeeld P&O of fiscaliteit kunnen inkopen.
Binnensteden: retail, horeca en cultuur
 De binnensteden hebben het heel moeilijk. Het is belangrijk om de ondernemers en ook de
collectieven te ondersteunen door gerichte subsidies op het gebied van communicatie en
marketing. Wij pleiten voor een actiegerichte aanpak van binnensteden en kernen.
 De horeca heeft het extra moeilijk door krappe sluitingstijden en groepsgroottes. Hier moet veel
aandacht voor zijn. Wij roepen de gemeenten op om de terrasvergunningen zoveel mogelijk op
te rekken, zodat ook in de winter de terrassen open kunnen blijven. Ook roepen wij u op om de
tijdelijke vergunningen voor volgend jaar nu al vast te leggen. Dat geeft ondernemers rust en de
mogelijkheid verliezen in te lopen.
 Handhaving van regelgeving is belangrijk. Maar soms zijn regels onduidelijk en hebben de
ondernemers er gewoon mee te dealen. Enige coulance en meedenken stellen we op prijs.
 De cultuursector krijgt grote klappen te verwerken. We moeten vooral op zoek naar de kansen
en mogelijkheden. Wij pleiten ervoor om ontheffingen voor theaters en bioscopen zoveel
mogelijk toe te staan.


Winkeliers zijn veelal gehuisvest in huurpanden. Private verhuurders tonen in de regel weinig
coulance met betrekking tot de tijdelijke aanpassing van de huur. Wij vragen gemeentes de

verhuurders in kaart te brengen en een bemiddelende rol op zich te nemen om te komen tot
passende tijdelijke maatregelen.
Gemeentelijke dienstverlening












De dienstverlening aan de ondernemers verbeterde de afgelopen tijd. Nu er weer een oproep is
gedaan om thuis te werken hopen we niet dat de dienstverlening minder optimaal wordt. Met
name is dit belangrijk bij vergunningverlening en bouwaanvragen. We roepen gemeenten op om
hun ondernemersloketten extra te bemensen en de klanttevredenheid te monitoren.
De mogelijkheden om aanbestedingen naar voren te halen moeten volop worden benut.
Hiermee kunnen bedrijven aan het werk blijven. Daarnaast vragen wij u intern een vinger aan de
pols te houden dat naast de aanbestedingen ook de daadwerkelijke opdrachtverstrekking en de
uitvoering van werken/diensten doorgang blijven vinden.
In de gesprekken met de woningbouwcorporaties en andere organisaties moeten
aanbestedingen en het gunnen van opdrachten ook een punt van aandacht zijn. Wij pleiten er
voor dat u uw invloed hierop uitoefent.
Er zijn vanuit het Rijk, provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen en gemeenten diverse
regelingen en fondsen beschikbaar. Daarop moet zeker niet bezuinigd worden. Het ontsluiten
van deze middelen voor ondernemers is een belangrijk aandachtspunt. Veel ondernemers
kennen de weg niet waardoor er veel middelen ongebruikt blijven liggen.
De arbeidsmarkt is volop in beweging. Er zijn veel middelen beschikbaar om personeel van werknaar-werk te begeleiden. Wij zien graag dat daar actief richting het bedrijfsleven op wordt
ingezet. Daarbij vragen wij of gemeenten/arbeidsmarktregio’s intensief het overleg tussen krimpen groeibranches kunnen opstarten of voortzetten om zo te komen tot gezamenlijke afspraken
over arbeidsmobiliteit tussen krimp- en groeisectoren.
Een nauwe samenwerking tussen het onderwijs, overheid en ondernemers is van groot belang
om goed door deze crisis te komen. Zoek elkaar op en leer ook van andere regio’s. Er zijn tal van
succesvolle voorbeelden van nieuwe initiatieven op dit vlak.
Besef dat u als wethouders en als burgemeester een belangrijk gezicht bent. Blijf ook in deze tijd
uw ondernemers in de binnenstad en op de bedrijventerreinen bezoeken. Dit kan een signaal en
hart onder de riem zijn.

