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Onderwerp

Maatregelen ten gevolge van coronacrisis
Aan het College,

Sinds enige weken zijn we in een compleet andere wereld beland. Wij van de
HOP begrijpen dat de realiteit van de dag veel vraagt van het gemeentebestuur
en de ambtelijke organisatie. Het stellen van vragen willen wij zoveel mogelijk
beperken, maar gezien de vragen die wij vanuit inwoners, maatschappelijke
organisaties en ondernemers krijgen vinden we het nu toch nodig om als
volksvertegenwoordigers uw aandacht te vragen. Wij willen voorop stellen dat
het Coronaplein dat vandaag is gelanceerd een stap in de goede richting is.
Ondernemers
Bijna alle ondernemers hebben het moeilijk. We zien dat er veel aandacht is
vanuit de landelijke overheid en dat er diverse voorzieningen worden getroffen.
Wij ontvangen van diverse ondernemers en zzp-ers berichten dat de uitvoering
van de regelingen, die vooral bij de gemeenten is belegd, onduidelijk is. Bij
velen staat het water aan de lippen en er is haast geboden.
- Kan het college aangeven hoe de voortgang verloopt in de uitvoering de
crisismaatregelen?
-Veel maatregelen vanuit de landelijke overheid moeten nog geconcretiseerd
worden. Hoe vangt de gemeente in problemen geraakte ondernemers in de
tussentijd op?
Verenigingen
Helaas is er vanuit de rijksoverheid weinig of geen aandacht voor het
maatschappelijk middenveld. De roep om hulp bij verenigingen, zowel in de
sport als cultureel als anders, neemt met de dag toe. In "gewone tijden" is dit
de periode waarin lidmaatschappen worden verlengd. Ook is gewoonlijk de
komende periode een periode van tournooien en einde seizoensfeesten met
extra inkomsten. Deelnamebijdragen en kantine-inkomsten zijn een belangrijke
bron van inkomsten in de begrotingen. Veel verenigingsbesturen vragen zich af
of zij de zomer wel kunnen halen.
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-Onderschrijft het college het belang van maatschappelijke organisaties voor
onze samenleving?
-Zijn er voldoende faciliteiten vanuit de rijksoverheid voor deze doelgroep? Is
het college bereid om er alles aan te doen om het o zo belangrijke
verenigingsleven overeind te houden?
-Kan het college aangeven wanneer voor deze, voor het maatschappelijk leven
in Heerhugowaard zeer belangrijke organisaties, duidelijkheid komt over de
faciliteiten waar zij gebruik van kunnen maken? De HOP denkt graag
constructief en creatief mee in de vorm van bijvoorbeeld eenmalige coronategemoetkoming per lid. Bizarre tijden vragen om een pro-actieve gemeente.
Cultuur
De Bibliotheek, Cool en amateurverenigingen in de culturele sector kampen met
soortgelijke problemen als verenigingen en het bedrijfsleven. De
seizoenspresentatie van Cool vindt in de regel plaats in april en daar wordt
door het publiek veel kaarten gekocht. In de kunsteducatie schrijven leerlingen
zich veelal voor de zomer in voor de cursussen. Dat zal nu heel anders zijn.
- Kan het college aangeven wat er gedaan wordt om ook deze organisaties, die
een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk leven en welzijn van onze
inwoners, perspectief te bieden in hun voortbestaan?
Ook voor deze doelgroep zien wij slechts summiere aandacht vanuit de
rijksoverheid.
Conform artikel 55 RvO geeft de ondergetekende hierbij te kennen dat hij/zij een
schriftelijk/ mondeling antwoord op bovenstaande vragen verlangt binnen dertig dagen na
dagtekening.
Lid van de Gemeenteraad Heerhugowaard

René Schoemaker
Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij

Antwoord van het College
Inleiding
Zoals u al aangeeft is de wereld waarin we leven een hele andere geworden sinds 13
maart. De vragen die u stelt zijn ook vragen die het college en de organisatie
bezighouden. In deze dagelijks veranderende wereld, geven wij u onze reactie op uw
vragen met de kennis en maatregelen die getroffen zijn door het college en de
organisatie tot en met 15 april 2020, 17.00 uur.
Antwoorden
Ondernemers
1. Kan het college aangeven hoe de voortgang verloopt in de uitvoering de
crisismaatregelen?
De crisismaatregelen waarover de rijksoverheid heeft besloten worden door
verschillende organisaties uitgevoerd (zie bijlage 1). De crisismaatregel waar de
gemeenten uitvoering aan geven vallen binnen de bijstand voor zelfstandigen (bbz). Op
17 maart heeft het kabinet besloten tot een versoepeling hiervan, door middel van de
Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). In het geval van
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Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar wordt deze regeling uitgevoerd door Haltewerk.
Tot 14 april zijn er zo’n 9000 aanvragen gedaan bij Haltewerk, waarvan 795
zelfstandigen uit Heerhugowaard. Van ca. 3000 aanvragen heeft Haltewerk al een
voorschot uitgekeerd. Haltewerk verwacht 4 weken nodig te hebben om alle aanvragen
af te handelen. Op dit moment werden er dagelijks ca. 100 nieuwe aanvragen
ingediend bij Haltewerk.

2. Veel maatregelen vanuit de landelijke overheid moeten nog geconcretiseerd
worden. Hoe vangt de gemeente in problemen geraakte ondernemers in de
tussentijd op?
De gemeente kijkt in brede zin hoe de nood voor ondernemers (tijdelijk) verlicht kan
worden. De eigen instrumenten richten zich met name op communicatie en uitstel van
betalingen. Op 24 maart heeft het college besloten dat ondernemers de betaling van
hun belastingen, via Cocensus, tot 1 juli 2020 mogen uitstellen. Op 7 april hebben wij
aanvullend besloten dat alle ondernemers, verenigingen en culturele, sociale en
maatschappelijk instellingen, al hun betalingen aan ons tot 1 juli 2020 mogen uitstellen.
Naast bovenstaande maatregelen, heeft het Rijk diverse maatregelen genomen die
inmiddels al zijn opengesteld. Op ons Corona-plein verwijzen wij naar het betreffende
loket om een aanvraag daarvoor in te dienen.
Daarnaast houden wij nauw contact met onze ondernemers. Er is regelmatig contact
via onze bedrijfscontactfunctionarissen met onze ondernemers. Ook vindt er gedurende
de coronacrisis regelmatig bestuurlijk overleg plaats met de ondernemersverenigingen
in onze gemeente. Hierdoor hopen wij de problemen van ondernemers vooraf op te
lossen. In een, tot heden zeer beperkt aantal gevallen, zijn regelingen (nog) niet van
toepassing of nog onvoldoende uitgewerkt. Om bij ondernemers waarbij het directe
levensonderhoud kritisch wordt, voorzien wij met de Sociale Dienst in voorschotten via
maatwerk

Verenigingen
3.

Onderschrijft het college het belang van maatschappelijke organisaties voor onze
samenleving?

Ja, het college onderschrijft het belang van maatschappelijke organisaties voor onze
samenleving, in en buiten tijden van coronacrisis.
4. Zijn er voldoende faciliteiten vanuit de rijksoverheid voor deze doelgroep? Is het
college bereid om er alles aan te doen om het o zo belangrijke verenigingsleven
overeind te houden?
Het college hecht veel waarde aan het verenigingsleven in Heerhugowaard en wil en
zal waar mogelijk ondersteunen zodat het belangrijke maatschappelijke middenveld
blijft voortbestaan. Het college ontvangt de signalen van verenigingen, neemt deze
serieus en oriënteert zich op de mogelijkheden om verenigingen tegemoet te komen.
Er zijn op dit moment faciliteiten vanuit de overheid. Het TOGS (Tegemoetkoming
Ondernemers getroffen Sectoren) noodfonds geldt onder voorwaarde ook voor deze
doelgroep.

5. Kan het college aangeven wanneer voor deze, voor het maatschappelijk leven in
Heerhugowaard zeer belangrijke organisaties, duidelijkheid komt over de faciliteiten
waar zij gebruik van kunnen maken?
Het college houdt de vinger aan de pols bij maatschappelijke organisaties en oriënteert
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zich op de mogelijkheden om hen tegemoet te komen. Zoals ook in vraag 2 al
aangegeven heeft op 7 april het college besloten dat alle ondernemers, verenigingen
en culturele, sociale en maatschappelijk instellingen, al hun betalingen aan ons tot 1 juli
2020 mogen uitstellen. Dit om maatschappelijke organisaties ruimte te geven hun
financiën en de gevolgen van de coronacrisis overzichtelijk te maken. Landelijk zijn er
al faciliteiten waar maatschappelijke organisaties gebruik van kunnen maken. Zo is het
landelijk noodfonds (TOGS) uitgebreid voor maatschappelijke organisaties en
verenigingen. Op dit moment komt de KNVB met een steunfonds voor
amateurvoetbalverenigingen om het verenigingsleven een goede herstart te geven. De
verwachting is dat meer sportbonden dat gaan doen voor hun leden.
Cultuur
6. Kan het college aangeven wat er gedaan wordt om ook deze organisaties, die een
belangrijke rol spelen in het maatschappelijk leven en welzijn van onze inwoners,
perspectief te bieden in hun voortbestaan? Ook voor deze doelgroep zien wij
slechts summiere aandacht vanuit de rijksoverheid.
Het landelijk noodfonds (TOGS) is uitgebreid voor maatschappelijke organisaties, zo
ook voor cultuurinstellingen en cultuurverenigingen. Cultuurconnectie,
branchevereniging voor de kunsteducatie en nauw samenwerkend met de andere
culturele brancheverenigingen, heeft een meldpunt ingesteld om de economische
gevolgen van de maatregelen rondom de uitbraak van het coronavirus in kaart te
brengen. De gegevens zullen worden gebruikt onder andere ten behoeve van lobby
voor ondersteuning van de branche, zoals een noodfonds cultuur, het tegemoetkomen
van zelfstandigen in de branche, enzovoorts. Er is nauw contact met Bibliotheek
Kennemerwaard, Cool Kunst & Cultuur en amateurverenigingen in de culturele sector
van Heerhugowaard. Ook hier houdt het college de vinger aan de pols en oriënteert
zich op de mogelijkheden om hen tegemoet te komen. En ook voor deze partijen zijn de
lokale belastingheffingen uitgesteld tot 1 juli 2020, zoals besloten op 7 april door uw
college.

BIJLAGE 1
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