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Sinds het kabinet op 15 maart 2020 maatregelen trof ter voorkoming van een verdere
uitbreiding van de coronapandemie zit de economie zo goed als op slot. Door landelijke
maatregelen, met een focus op het behoud van onze veiligheid en gezondheid, komt de
lokale economie onder druk te staan. De lokale ondernemers doen er alles aan om de
negatieve impact van de corona-uitbraak te verkleinen maar dit is helaas niet voor alle
ondernemers mogelijk. Wij willen de lokale ondernemers en inwoners waar mogelijk
ondersteunen. In dit voorstel treft u maatregelen aan om adequaat te kunnen voorzien in
hulp voor de ondernemers en inwoners van Koggenland die, ondanks de hulp van het
kabinet, het hoofd niet boven water kunnen houden.
Begroting, Europese regelgeving, algemene wet inzake rijksbelastingen,
belastingverordeningen, invorderingswet en invorderingsbeleid, burgerlijk wetboek
1. Een eenmalig werkbudget beschikbaar stellen van € 100.000 als plafond van de
maximale uit te keren bedragen voor de bekostiging van maatwerkafspraken met
ondernemers en inwoners in Koggenland die ondanks de kabinetssteun, bovenmatig
door de coronacrisis worden getroffen en het werkbudget ten laste van de algemene
reserve te brengen;
2. Kennis te nemen van de voorwaarden die het college hanteert bij de beoordeling van de
aanvragen en waaraan de aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor
een maatwerkafspraak en
3. De begroting 2020 overeenkomstig te wijzigen.
Behoud van de lokale voorzieningen en het verminderen van de negatieve impact van de
corona- uitbraak op de lokale ondernemers en inwoners .
Beslispunt 1

Een eenmalig werkbudget beschikbaar stellen van € 100.000 als plafond van de maximale
uit te keren bedragen voor de bekostiging van maatwerkafspraken met ondernemers en
inwoners in Koggenland die ondanks de kabinetssteun, bovenmatig door de coronacrisis
worden getroffen, ten laste van de algemene reserve;
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Het is op dit moment niet in te schatten hoeveel beroep er wordt gedaan op de gemeente
voor aanvullende financiële hulp. Dit is mede afhankelijk van de maatregelen die het rijk
treft. Het werkbudget zal met name worden benut voor uitstel van betaling,
betalingsregelingen en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en overige
gemeentelijke vorderingen waaronder huur. Het werkbudget is een eerste stap en maakt
het mogelijk om maatwerkafspraken met de ondernemers en inwoners te maken. Over de
voortgang van de uitvoering en besteding zullen wij u regelmatig informeren. Omdat in de
begroting 2020 geen rekening mee is gehouden met dit werkbudget en het een incidentele
uitgave betreft stellen we voor om de kosten voor de maatwerkregeling ten laste van de
algemene reserve te brengen.
Beslispunt 2

Kennis te nemen van de voorwaarden die het college hanteert bij de beoordeling van de
aanvragen en waaraan de aanvrager moet voldoen om in aanmerking te komen voor een
maatwerkafspraak.
Het kabinet heeft maatregelen getroffen om ondernemers die het slachtoffer dreigen te
worden financieel te ondersteunen. In de praktijk zien we dat ondernemers als gevolg van
de coronamaatregelen ernstige hinder ondervinden van de maatregelen. Er zijn
ondernemingen die weinig of soms geheel geen inkomen meer hebben en waarbij de
kabinetsmaatregelen onvoldoende is om aan de lopende verplichtingen te voldoen. Omdat
de gevolgen voor elke ondernemer anders kan zijn willen we geen generieke maatregelen
treffen maar kiezen we voor maatwerk. Wij zijn van mening dat de ondernemer het meest
gebaat is bij maatwerk. We vragen de ondernemer die een maatwerkafspraak wil, wel dat
hij/zij eerst een beroep doet op één van de bestaande rijksregelingen. Pas dan kan de
ondernemer in aanmerking komen voor een maatwerkafspraak. Het Koggenlands
maatwerk is aanvullend.
Aan de maatwerkafspraken verbinden we de volgende voorwaarden:
Het werkbudget is eenmalig met een plafond van € 100.000;
De definities zoals door het Rijk verwoord in de rijksregelingen zijn van
overeenkomstige toepassing op de maatwerkregeling op het moment van aanvraag
De aanvraag voor een maatwerkregeling geschiedt met het aanvraagformulier
ondersteuning Koggenland;
De maatwerkregeling richt zich op uitstel van betaling, betalingsregelingen en
kwijtschelding van belastingen en overige gemeentelijke vorderingen zoals huur;
Aanvragen worden in behandeling genomen in volgorde van binnenkomst;
Aanvragen die na het bereiken van het plafond binnenkomen worden in beginsel
afgewezen;
De maatwerkregeling is aanvullend op de bestaande regelingen;
De ondernemer dient eerst een beroep te doen op één van de rijksregelingen die
het kabinet in het leven heeft geroepen en deze moet onvoldoende zijn om aan de
lopende verplichtingen te voldoen;
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De financiële problemen dienen corona gerelateerd te zijn;
Er is sprake van tenminste 40% omzetdaling waardoor de onderneming wordt
bedreigt in zijn voortbestaan;
De verzoeker krijgt standaard 3 maanden uitstel van betaling voor de belastingaanslag of gemeentelijke (huur)nota, toetsing vindt achteraf plaats;
Indien blijkt dat de ondernemer geen recht heeft op financiële ondersteuning
vanuit één van de rijksregelingen vervalt in beginsel de maatwerkafspraak;

Beslispunt 3

De begroting 2020 overeenkomst te wijzigen
Omdat het beschikbaar stellen van middelen een bevoegdheid van de gemeenteraad is
stellen we u voor om de begroting te wijzigen.
KANTTEKENINGEN

FINANCIËN

Het is een onzekere periode waarvan we niet weten hoelang dit gaat duren en hoeveel
ondersteuning nodig is. Het is belangrijk dat de ondernemers in eerste instantie voor
informatie en ondersteuning contact opnemen met hun belangenorganisatie. Goede
communicatie naar en samenwerking met de belangenorganisaties is daarom van cruciaal
belang om ondernemers zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Het werkbudget is een plafond en na besluitvorming door uw raad zullen de aanvragen
worden behandeld op basis van datum van aanvraag. Het plafond is een maximum voor de
toe te kennen maatwerkregelingen, aanvragen die binnen komen nadat het plafond is
bereikt kunnen daarom geen beroep doen op de maatwerkregeling. Wij informeren u
regelmatig over de voortgang en zullen zo nodig een voorstel doen om het werkbudget te
verhogen.
Voorgesteld wordt om het werkbudget te dekken uit de algemene reserve. De stand van de
algemene reserve bedraagt per 31-12-2019 ca. € 8.600.000. Uit dit bedrag worden ook een
aantal uitgaven in de toekomst zoals lopende investeringen uit de Begroting en
bijvoorbeeld uw raadsbesluit tot aanvullend budget voor de Gymzaal van Scholenbouw
Avenhorn.
Na onttrekking van € 100.000 t.b.v. het werkbudget resteert een vrij inzetbare algemene
reserve van € 4.650.000. Van dit bedrag zullen mogelijk ook de financiële risico’s die de
gemeente loopt moeten worden betaald. Voorbeelden van deze risico’s zijn de tekorten
jeugdzorg en de herziening van het gemeentefonds.

DUURZAAMHEID

ALTERNATIEVE
MOGELIJKHEDEN

n.v.t.
Een alternatief zou kunnen zijn om geen maatwerkregeling toe te passen of om een ander
budget toe te kennen. Echter wij zijn van mening dat met dit voorstel een goede basis
wordt gelegd om de Koggenlandse ondernemers en inwoners extra ondersteuning te
kunnen bieden.
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PACT VAN
WESTFRIESLAND

Eén van de thema’s in het Pact van Westfriesland is ‘Ondernemen en Economie’ waarbij
prioriteit wordt gegeven aan het voor Westfriesland zo belangrijke Midden- en Kleinbedrijf
(MKB). Bij het opstellen van het Pact kon niemand de impact van corona vermoeden, maar
het is goed te zien dat partijen elkaar weten te vinden: de Westfriese Bedrijvengroep,
WerkSaam, UWV, RPA en Ontwikkelingsbedrijf zoeken elkaar op om het regionale
bedrijfsleven optimaal te ondersteunen.
Het voorstel om via maatwerk het lokaal bedrijfsleven (veelal MKB) te steunen, sluit dan
ook goed aan bij de doelstellingen van het Pact. Dit geldt ook voor het thema Sociaal
Domein.

COMMUNICATIE

De maatwerkregeling wordt op de gebruikelijke wijze gecommuniceerd.
Datum college: 6 mei 2020
Burgemeester en wethouders van Koggenland.
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