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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Anticiperen op vragen van
ondernemers
Kernboodschap
1. Sociaal Maas en Waal heeft vragen gesteld over de wijze waarop de gemeente
Druten anticipeert op de noodmaatregelen die het gevolg zijn van de coronacrisis
voor ondernemers.
De antwoorden op de gestelde vragen treft u hieronder.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen
1. Ondernemers en ZZP-ers kunnen problemen krijgen met het voldoen van
hun financiële verplichtingen. Wat kan en gaat het college doen om de
ondernemers en ZZp-ers in de gemeente te steunen?











Antwoord:
Wij volgen de maatregelen van de rijksoverheid. De voornaamste maatregelen
zijn:
Tegemoetkoming in loonkosten voor werkgevers om ontslagen te voorkomen.
Tijdelijke inkomensondersteuning zelfstandigen, gemeentelijke uitkering voor
levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.
Versoepeling uitstel van betaling belasting. Verlaging invorderingsrente en
belastingrente naar 0,01% (verschillende ingangsdata).
Garantie Ondernemersfinanciering verhoogd. Overheid staat garant voor leningen
aan (middel)grote bedrijven.
Kredietverstrekker Qredits helpt kleine ondernemers met rentekortingen. Kabinet
ondersteunt met €6 miljoen.
Borgstelling MKB-Landbouwkredieten verruimd. Land- en tuinbouwbedrijven
kunnen makkelijker geld lenen.
Overleggen over stopzetten toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en eventueel
maatwerk voor cultuursector.
Een noodloket voor ondernemers in getroffen sectoren, zoals horeca, culturele
instellingen, evenementen- en reisbranche.
Verruiming BMKB-regeling. Financiers kunnen sneller geld lenen aan MKB.
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Via de website kunnen ondernemers zich melden via het emailadres
ondernemersloket@drutenwijchen.nl De inhoud van de regelingen zelf zijn nog niet
bekend. Concreet kunnen we dus nog niet beschikken op de aanvragen die inmiddels
zijn ingediend. Wel kunnen we om de grootste nood te leningen voorschotten
verstrekken. De inkomensconsulenten zijn bezig om de aanvragen in goede banen te
leiden. De proceskant is dit punt helemaal ingericht.
2. Is het college o.a. bereid enige coulance te bieden op de inning van
gemeentelijke belastingen voor ondernemers en ZZP-ers? Te denken valt
aan uitstel van betaling of een spreidingsmogelijkheid .
Antwoord:
Ja. Gisteren (25 maart 2020) is in het bestuursteam (kernteam plus de colleges
van Druten en Wijchen) het besluit genomen om uitstel op korte termijn van
invorderingsmaatregelen te verlenen en op verzoek, uitstel van betaling. Met
Munitax is dit besluit gecommuniceerd. De informatie komt in de loop van
vandaag op de websites van Munitax en beide gemeenten te staan.
3. Hoe wordt dit gecommuniceerd met de doelgroep?
Antwoord:
Op de website van beide gemeenten is voldoende informatie te vinden. Via het
eerder genoemde emailadres kunnen ondernemers een melding maken voor
ondersteuning.
4. Wordt dit beleid met de gemeente Wijchen afgestemd?
Antwoord:
Ja.
5. Kan de beantwoordingtermijn gezien de urgentie verkort worden tot een
week?
Antwoord:
Ja.
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