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ONDERWERP Vragen artikel 36 Reglement van Orde - Steunmaatregelen Virus Covid - 19 in 

Koggenland 

Verzoek tot schriftelijke reactie – voor 31 maart of, indien mogelijk, eerder. 

Inleiding 

Geacht college, 

 

Nederland verkeert momenteel in een crisissituatie vanwege het virus Covid-19 oftewel het 

coronavirus. In deze brief willen wij, de gemeenteraad van Koggenland, vragen maatregelen te 

treffen in het belang van onze inwoners en ondernemers, daar waar redelijkerwijs mogelijk 

vanuit de positie als gemeente. 

 

Conform artikel 36 van de Gemeentewet vragen wij u antwoord te geven op de onderstaande  

vragen 

 

 

Toelichting 

Veel inwoners en bedrijven worden getroffen als gevolg van het coronavirus. Naast het pakket 

aan maatregelen dat genomen wordt door de Rijksoverheid, kan de lokale overheid extra steun 

geven aan bedrijven en inwoners. Koggenland is rijk aan ZZP-ers en MKB, waarvan ook veel 

bloemkwekerijen, waarachter hardwerkende families schuilen die hun leven wijden aan hun 

bedrijf. Deze bedrijven zijn essentieel voor de bedrijvigheid én leefbaarheid van onze dorpen. 

Naast deze tijdelijke laagdrempelige steun aan bedrijven en inwoners, vragen wij extra aandacht 

voor die mensen die op sociaal vlak worden getroffen. 

 

Graag ontvangen wij voor 31 maart 2020 een schriftelijke reactie van het college, of indien 

mogelijk eerder. 

 

 

 

 

 

 

 

Vraag 1 

Bedrijven en ZZP-ers 

• In hoeverre gaat het college maatregelen nemen om de inning van gemeentelijke belastingen 

voor ZZP-ers en bedrijven - daar waar sprake is van een financiële noodsituatie vanwege het 

coronavirus - uit te stellen tot een nader te bepalen datum? 

 

Antwoord: Zoals bekend voert WerkSaam,  namens de gemeente Koggenland, de voorzieningen uit 

voor Inkomensondersteuning. WerkSaam is op grond hiervan ook ‘ons loket’ voor de behandeling 
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van aanvragen in het kader van  de diverse Steunmaatregelen die zijn afgekondigd. Die 

maatregelen zijn gericht op Ondernemers, ZZP ‘ers , maar ook werknemers met bijvoorbeeld een 

zogenoemd ‘0-uren contract’ en andere flex-werkers. 

 Ons college heeft besloten om ruimhartig om te gaan met verzoeken tot opschorting van het 

betalen van lokale heffingen. Met WerkSaam is in dit kader inmiddels al de afspraak gemaakt dat bij  

toegekende inkomensvoorzieningen de betaling van lokale heffingen wordt opgeschort.  

Via de ons bekende communicatiekanalen informeren wij onze inwoners over de uitvoering van de 

inkomensondersteunende voorzieningen en maatregelen.  

 

 

Vraag 2 

• Gaat het college er op toe zien dat betalingen aan ZZP-ers en/of bedrijven tijdig worden 

gedaan, zo niet eerder dan de uiterlijke betaaltermijn? 

 

 

Antwoord: uitgangspunt is dat wij binnen 14 dagen of eerder, nota’s  betalen. Wij hanteren 

niet het beleid dat wij betaling van nota’s afhankelijk stellen van de uiterlijke betalingstermijn.  

 

 

Vraag 3 

Getroffen inwoners 

• In hoeverre gaat het college in overleg met de winkeliers om de winkeltijden zodanig te 

verruimen, zodat winkelend publiek zoveel mogelijk kan worden verspreid? Dit mede in het 

belang van inwoners die werkzaam zijn in de vitale beroepen, zoals de zorgsector en 

kinderopvang. 

 

 

Antwoord: Ons hebben nog geen berichten bereikt dat er nu sprake is van knelpunten binnen de 

gemeente. Indien dit wel aan de orde komt dan denken we graag mee, waarbij wij wel gebonden 

zijn aan de maatregelen die recent afgekondigd zijn met betrekking tot het bezoek aan winkels.  

 

 

Vraag 4 

 

• Welke maatregelen gaat het college nemen om maatwerk te leveren aan inwoners - waarbij 

sprake is van een financiële noodsituatie vanwege het coronavirus? Hierbij kan gedacht 

worden aan de inwoners die gebruik maken van een starterslening of een woning huren van 

het gemeentelijk Woningbedrijf. 

 

Antwoord: Ook hier geldt dat ons college ‘Maatwerk’ verricht, wanneer ons dergelijke 

verzoeken bereiken. Binnen een maatwerk aanpak past een beoordeling van een verzoek tot 

uitstel van betaling, voor zowel de korte als de wat langere termijn.  

 

 

Vraag 5 
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• Gaat het college extra aandacht vragen voor de mensen die in sociaal isolement (dreigen te) 

raken? Denk daarbij aan de ouderen, kinderen, jongeren en mensen met een beperking.  

 

 

Antwoord: Het is evident dat wij hier nadrukkelijk aandacht voor hebben. Ons Zorgteam is 

hierin leidend met de wetenschap dat wij daarbij nadrukkelijk ons lokale netwerk inzetten, 

variërend van belangenorganisaties als onze 150 vrijwilligers. De dienstverlening vanuit ons 

Zorgteam loopt door, zij het in aangepaste vorm, omdat huisbezoeken nagenoeg niet meer 

kunnen plaatsvinden. Ook voor ons Zorgteam geldt dat wij Maatwerk verrichten. 

 

Natuurlijk is er extra aandacht nodig voor de inwoners van verzorgings/verpleeghuizen. Om 

een steentje bij te dragen aan het verzachten van de effecten van het sociaal isolement 

ontvangen de verzorgingshuizen deze week nog van ons per locatie twee tablets bestemd voor 

hun bewoners. Ook gaat er volgende week een kaart naar de bewoners. Een klein gebaar 

waarin onze betrokkenheid met hen wordt uitgesproken.  

 

 

Vraag 6 

Wekelijkse update 

• Is het college bereid de raad iedere week, voor zolang deze crisis duurt, van een update te 

voorzien inzake de te nemen maatregelen? 

 

Antwoord: Daar zullen wij uitvoering aan geven. U hoort zsm nader. 

 

 


