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RAADSINFORMATIEBRIEF
Aan de Gemeenteraad van Heerhugowaard

Onderwerp:

Raadsinformatiebrief Steunfonds korte termijn in een Duurzaam Sociaal
Economisch Programma – Corona
Raadsinformatiebrief Corona Stimuleringsfonds - Naar een Sociaal Economisch Herstel
Heerhugowaard, 8 mei 2020
Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Hierbij informeren wij u over ons voorstel, om rondom Corona een Duurzaam Sociaal Economisch
programma in te stellen. Het doel hiervan is om de vitaliteit van de gemeente en de gemeenschap
zoveel als mogelijk in stand te houden, gevolgen van de Coronacrisis te beperken en de vitaliteit op
termijn te herstellen. Om dit programma te financieren, komt het college met een voorstel om een
steunfonds van vooralsnog € 2,5 miljoen in te richten. Dit is voor korte termijn lokale
ondersteuningsmaatregelen, om onze ondernemers, verenigingen en stichtingen tegemoet te komen.
Heerhugowaard en Langedijk trekken samen op en zullen hierover ook gezamenlijk communiceren.
Uw raad kan een voorstel tegemoet zien voor de instelling van een reserve, aangevuld met een eerste
bestedingsplan.

Inleiding
Eerder informeerden wij u over de korte termijnmaatregelen die wij troffen rondom Covid-19. Dit betrof
onder andere het uitstellen van de betaling van belastingen en het kwijtschelden van leges voor
evenementen die niet plaatsvinden.
Vervolgens spraken wij op 28 april over eerdergenoemd programma, dat voor korte en lange termijn
maatregelen, ondersteuning biedt aan ondernemers en maatschappelijke & culturele organisaties,
gericht op het algemeen belang.
Wij zien ook de acute nood ontstaan bij een aantal maatschappelijke organisaties, waarvoor het
college op korte termijn steun wil bieden. Wij streven ernaar deze maand een voorstel, over het
instellen van een steunfonds, aan u voor te leggen.

Kernboodschap
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Met de maatregelen rondom de Coronacrisis, beogen we, aanvullend op de landelijke en Europese
inzet, onze lokale verantwoordelijkheid te nemen. De crisis raakt onze inwoners, ondernemers en
organisaties, nu en ook op langere termijn. Daar zit onze zorg.
We leggen het accent op wat we, vanuit onze zorgplicht, moeten doen. We bieden een luisterend oor,
denken creatief mee, beantwoorden vragen adequaat, we blijven investeren in majeure (gebieds-)
ontwikkelingen en richten het steunfonds in voor de acute nood.

Waarom moeten we iets doen:

Corona raakt onze inwoners,
ondernemers en organisaties

Verantwoordelijkheid nemen

Zorg tonen

Aanvullend op landelijk (lacune)

Voor wie moeten we iets doen:

Ondernemersgroepen

Maatschappelijke & Culturele
organisaties

Branches – sectoren

Locaties – gebieden

Collectief

Algemeen belang

Wat moeten we doen:

Zorg en aandacht

Steun, lobby en betrokkenheid

Aanjagen initiatieven
o Promotie
o Stimulering

Faciliteren

Hoe kunnen we dat doen:

Communicatie & Verbinden

Loketfunctie

Financieel

Zelf blijven investeren in de stad

Korte en/of lange termijn

Actief en/of terughoudend

Vanuit welke rol werkt de gemeente:

Lobby

Verbinder

Inkoper en investeerder

Belastinginner

Crisisbezweerder

SAMENVATTEND:
Waarom:
De wereld staat op z’n kop. Een recessie staat voor de deur, alsmede een 1½-meter samenleving. Mensen
leven in een onzekere tijd en onze welvaart staat onder druk. Het raakt iedereen. Persoonlijk en zakelijk,
emotioneel en in relaties. De overheid is er juist op dat moment, om in onze verzorgingsstaat haar rol te
pakken. Landelijk waar het moet, lokaal waar het kan. Bevrijd worden van onzekerheid, dat is onze inzet:
De duurzame sociaal economische vitaliteit van onze gemeente en de gemeenschap
zoveel als mogelijk in stand houden, gevolgen beperken en op termijn herstellen.
Wat:
Geef aandacht aan inwoners, heb zorg voor ondernemers en stimuleer maatschappelijke & culturele
organisaties. Zowel persoonlijk als ook collectief. De opgave is: Doe het vooral samen.
Hoe:





Permanente actieve communicatie en ‘samen werken aan samenwerken’
Intensiveren van de relatie tussen het maatschappelijk veld en accountmanagers
Korte termijn: Ontlasten van ondernemers en organisaties en steunfonds
Lange termijn: Ondersteunen van initiatieven uit samenwerkingsverbanden, met een uitwerking in
het algemeen, sociaal economisch, belang en voor het collectief.

Wie:
Het is belangrijk om maatwerk te leveren, voor elke vraag van inwoners, ondernemers en organisaties,
uiteraard met oog voor precedentwerking, oneerlijke concurrentie en willekeur.
Waar het gaat om de periode van herstel, zijn de faciliteiten (o.a. financieel) gericht op het collectief en het
algemeen belang.
Welke rol:
De gemeente vervult haar unieke rol in elke gevraagde situatie.
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Consequenties
De gevolgen van de crisis zijn nog niet bekend. Noch financieel, noch wat dit doet met onze
samenleving. Hoe lang duurt het nog? Is er straks sprake van een 1,5-meter samenleving? En wat
betekent dat? Wordt alles weer het oude of verandert ons leven drastisch?
Zo ook is nog niet concreet op welke wijze wij, op de langere termijn, in detail invulling geven aan het
programma, welke maatregelen wij moeten nemen, wat de financiële gevolgen zijn en welke
rijksmaatregelen nog volgen. Wel is de verwachting dat ‘samenwerking’ de boventoon voert. Wij
hebben oog voor wat er in de samenleving gebeurt en zijn begaan met onze inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties.
In het verlengde van de maatregelen van het Rijk, is het nodig dat ook de gemeente haar
verantwoordelijkheid neemt en financieel bijdraagt. Daarom stellen wij u voor een steunfonds in te
stellen, voor de korte termijn.
Voorbeelden voor besteding, waar wij nu aan denken, zijn steunmaatregelen voor onze
maatschappelijke en culturele organisaties en kwijtschelding van huur voor gemeentelijke
accommodaties. Ook onderzoeken wij de mogelijkheid van hulp aan ondernemers en
tegemoetkomingen in huren en pachten. Tot slot overwegen wij steun te verlenen voor initiatieven
vanuit samenwerkingen, gericht op het algemeen belang. Elke steun moet gezien worden als lokale
tegemoetkoming, wanneer deze niet uit een andere steunmaatregel komt.

Communicatie
Tezamen met deze raadsinformatiebrief, stuurt het college een persbericht uit. Hiervan ontvangt u een
afschrift.

Vervolg
De komende weken concretiseren wij de inrichting van het steunfonds, het programma en de
toetsingscriteria. Wij informeren u hierover en bieden u binnenkort een voorstel aan voor de instelling
van een ‘Reserve Duurzaam Sociaal Economisch programma Corona’.

Bijlage(n)
Geen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

H.J. Leemhuis

A.B. Blase

