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Zoals u aangeeft, zitten we al langere tijd in de coronacrisis en bijhorende 
lockdown. Naarmate de coronacrisis langer duurt, worden de effecten van 
deze crisis steeds zichtbaarder en de situatie bij ondernemers en 
verenigingen schrijnender. De coronacrisis is een bijzondere. Enerzijds 
ontvouwt deze crisis zich langzaam in onze samenleving en anderzijds zijn 
de effecten ervan ongelijk verdeeld.  
 
Als college staan wij in nauw contact met onze ondernemers en 
verenigingen. Dagelijks zien en horen wij de verschillende verhalen en 
schrijnende gevallen. Zo ook van de casussen die u in uw vragen benoemt. 
Achter ieder geval gaat een ander verhaal schuil met zijn eigen 
complexiteiten en dilemma’s. Om uw vragen zo goed mogelijk te 
beantwoorden, schetsen we daarom ook graag een beeld van de context 
eromheen. 
 
Context van steun- en herstelpakketten 
Vanaf het uitbreken van de crisis in maart 2020 zijn er vanuit de 
Rijksoverheid, andere overheden en instanties verschillende maatregelen 
genomen om de effecten van de coronacrisis te ondervangen. Deze 
financiële maatregelen zijn er op gericht om de nood bij ondernemers en 
verenigingen te verlichten en de verliezen als gevolg van de coronacrisis te 
compenseren. Daarnaast zijn de regelingen ingericht om deze snel en 
efficiënt uit te voeren. 
 
De theorie achter de meest bekende regelingen, zoals de TVL en de NOW,  
is als volgt. De hoogte van veel steunmaatregelen wordt berekend aan de 
hand van het omzetverlies door corona. Hiervoor worden de cijfers van 2019 
gebruikt als referentiecijfer. Op basis van het omzetverlies in combinatie met 
andere voorwaarden, zoals type bedrijf, hoogte van de vaste lasten en 
personeelskosten, wordt vervolgens de hoogte van de financiële steun 
berekend. 
 
In de praktijk blijkt echter dat deze generieke maatregelen weinig ruimte 
laten voor maatwerk en in individuele gevallen kunnen deze zelfs negatief 
uitpakken. Zo liepen sommige bedrijven in eerste instantie steun mis, omdat 
de typering van bedrijven met registratiecodes bij de Kamer van Koophandel 
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(SBI-codes) niet goed vermeld waren. Dit lijkt nu opgelost te worden. Ook zijn er voor 
specifieke sectoren  aanvullende pakketten ontwikkeld, waaronder: horeca, sport, 
detailhandel, cultuur, evenementen en de agrarische sector. Daarnaast zagen we ook 
dat starters geen steun ontvingen, omdat ze geen omzetcijfers over 2019 (de basis voor 
berekening van het omzetverlies) konden aantonen. Begin februari is door het kabinet 
een nieuwe regeling voor starters aangekondigd. In april verwachten we meer 
informatie over deze regeling te kunnen geven aan de starters. Ook  de berekening per 
kwartaal in plaats van per maand begint nu te knellen. De sluitingsperiode van veel 
sectoren komt niet precies overeen met de periode waarover financiële compensatie 
wordt berekend, wat ernstige gevolgen voor individuele bedrijven kan hebben. 
 
In de vele gesprekken met ondernemers en verenigingen hebben we deze signalen 
opgehaald. Als gemeente proberen we binnen onze rollen en bevoegdheden, zoals dat 
ook is vastgelegd in het Actieplan corona, zoveel mogelijk steun te bieden aan onze 
lokale ondernemers en verenigingen. Daarnaast verzamelen we de knelpunten en 
brengen we die actief onder de aandacht van de Rijksoverheid. Ook 
brancheverenigingen, waaronder de KHN en Inretail, zorgen ervoor dat deze signalen 
met het kabinet gedeeld worden. Het delen van voorbeelden is en blijft dan ook zeer 
waardevol om ervoor te zorgen dat de bestaande regelingen verder verbeterd worden. 
  
Tegelijkertijd zijn de mogelijkheden voor een gemeente zeer beperkt om bedrijven 
financieel steun te verlenen. Enerzijds zijn we gebonden aan onze rollen en 
bevoegdheden als decentrale overheid. Anderzijds leidt extra financiële steun vanuit 
gemeenten in aanvulling op de Rijksregelingen tot minder financiële steun vanuit het 
Rijk, omdat ze worden toegerekend als omzet voor het bedrijf. Immers daar waar een 
Rijksregeling al in voorziet, is er geen ruimte meer voor lokaal maatwerk. 
 
Vraag 1: Is de gemeente Altena op de hoogte van de schrijnende gevallen die er spelen 
bij ondernemingen en verenigingen? 
 
Antwoord: Als gemeente staan we in nauw contact met onze ondernemers en 
verenigingen. Tijdens die gesprekken horen we de verhalen over schrijnende gevallen. 
Altena kent veel diverse ondernemers en verenigingen, wat maakt dat de verschillen 
tussen hen ook groot zijn. Echter juist door het goede contact met onze ondernemers en 
verenigingen weten we in veel gevallen waar de schoen knelt. Bij ondernemers zit dit 
vooral op het vlak van berekeningsmethodiek van de verschillende Rijksregelingen. Daarop 
voeren wij samen met andere gemeenten in de regio en de VNG actief de lobby voor betere 
steunpakketten. 
 
Door ons contact met onze verenigingen zien en horen wij dat sportverenigingen het 
financieel wel moeilijker hebben nu bepaalde inkomsten zijn weggevallen, maar dat zij het 
met onze steun voorlopig nog kunnen redden. Bij sociaal maatschappelijke instellingen, 
zoals dorpshuizen, sociaal culturele centra en zwembaden is de situatie nijpender 
aangezien zij het afgelopen jaar op meerdere momenten hun deuren voor langere tijd 
hebben moeten sluiten. Hierdoor zijn veel inkomsten waar deze instellingen van 
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afhankelijk zijn, weggevallen. Tot slot is ook in de hele culturele sector de nood hoog, 
omdat activiteiten met publiek lange tijd niet toegestaan of zeer beperkt zijn. 
 
Vraag 2: Welke mogelijkheden kan de gemeente deze ondernemingen en verenigingen 
bieden om deze crisis financieel te overleven? 
 
Antwoord: Voor ondernemers en bedrijven zijn er verschillende manieren waarop wij als 
gemeente ondersteuning bieden. In het Actieplan corona zijn deze ook opgenomen. Hier 
blijven we onverminderd op inzetten. Zo informeren wij onze ondernemers actief over de 
verschillende (landelijke) ondersteuningsregelingen, denken we maximaal mee binnen de 
mogelijkheden van de coronamaatregelen en zetten we onze inkoopkracht zo lokaal 
mogelijk in. Daarnaast kunnen ondernemers bij de gemeente terecht voor uitstel van 
gemeentelijke belastingen en kunnen zelfstandig ondernemers via de gemeente een beroep 
doen op de TOZO-regeling, bedrijfskapitaal en binnenkort ook de TONK-regeling. 
 
Voor verenigingen hebben we vanuit onze rol als verhuurder van accommodaties 
verenigingen en instellingen gesteund door huurbedragen kwijt te schelden. Met de extra 
corona Rijksmiddelen die we als gemeente voor de culturele sector hebben ontvangen, zijn 
we bezig met het uitwerken van een verdere regeling om ervoor te zorgen dat de gelden op 
de juiste plek terechtkomen. Voor sportverengingen zijn er twee 
compensatiemaatregelingen aangekondigd, te weten de TVS en de TASO. Om 
zwembaden en ijsbanen in stand te houden komt een aanvullende landelijke uitkering. We 
verwachten deze middelen op korte termijn ook beschikbaar te kunnen stellen. Als 
gemeente zijn we ook actief in gesprek met onze verenigingen om ervoor te zorgen dat 
deze landelijke uitkeringen bij hen terechtkomen. Voor de culturele sector werken we 
momenteel aan een regeling om de uitkeringen van de Rijkoverheid en de door uw raad bij 
de begroting vastgestelde middelen beschikbaar te stellen.  
 
Vraag 3: Is de gemeente bereid om een noodfonds op te richten voor schrijnende 
gevallen? 
 
Antwoord: Als gemeente blijven we op basis van de goede gesprekken met onze 
ondernemers en verenigingen continu kijken of ons instrumentarium voldoende toegerust 
is om problemen als gevolg van corona te ondervangen. Meer dan ooit zijn we bezig om 
binnen onze bevoegdheden te zoeken naar mogelijkheden voor ondernemers en 
verenigingen die in zwaar weer zitten. Echter is een noodfonds voor schrijnende gevallen 
een complexe aangelegenheid en is de werkelijkheid weerbarstiger. Extra financiële steun 
van gemeenten leidt immers tot minder steun vanuit de daarvoor bedoelde 
Rijksregelingen. Ook voor leningen en voorfinancieringen zijn op dit moment al bestaande 
instrumenten ontwikkeld bij kredietverstrekkers. 
 
Gelet op de op dit moment bekende knelpunten van ondernemers en verenigingen zijn wij 
van mening dat een noodfonds niet het middel is, waarmee we hen het beste kunnen 
ondersteunen. De oorzaak van veel problemen ligt immers veelal bij de methodiek die de 
Rijksoverheid hanteert. Als gemeente delen wij deze knelpunten ook actief met de 
Rijksoverheid, ter verbetering van de bestaande regelingen. Daarnaast blijven we 
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maximaal inzetten om binnen onze mogelijkheden lokale ondernemers en verenigingen te 
ondersteunen. Uiteraard blijven we daarbij ook goed opletten of ons instrumentarium 
voldoende toegerust is om de hulpvragen van ondernemers en verenigingen te 
beantwoorden. 
 
Vraag 4: Waar kunnen ondernemers en verenigingen die in financieel zwaar weer 
verkeren aankloppen voor hulp? 
 
Antwoord: Ondernemers en verenigingen die in zwaar weer zitten, kunnen contact 
opnemen met het team ondernemen van de gemeente. Voor ondernemers hebben wij onze 
accountmanagers, die fungeren als aanspreekpunt voor ondernemers. Verenigingen 
hebben ook hun vaste aanspreekpunten binnen de gemeentelijke organisatie. Afhankelijk 
van de vraag kijken we samen met ondernemers en verenigingen naar een passende 
oplossing. Die verschilt per ondernemer en per vereniging. Soms kunnen wij als gemeente 
ondersteuning bieden, maar veel financiële ondersteuningsmogelijkheden liggen op het 
niveau van de Rijksoverheid. Daarnaast is er veel informatie digitaal beschikbaar op de 
website van de gemeente Altena en de website van de Rijksoverheid. Ook heeft de Kamer 
van Koophandel een programma ‘zwaar weer’ ontwikkeld, waar ondernemers en 
verenigingen terecht kunnen voor advies. Tot slot zien wij binnen onze gemeenschap ook 
veel onderlinge informele hulp tussen en voor ondernemers ontstaan, daarvoor zijn wij hen 
zeer erkentelijk. 
 
Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris, de burgemeester, 

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 

 
 
 


