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Datum kamer/raad: 

 

 

Naar de OR: 

Nee 

 

Vertrouwelijk: 

Nee 

 

 
 
Korte toelichting: 

De brandbrief van Centrummanagement Geldrop, de e-mail van Centrum- en Lintenmanagement 

Mierlo en de dagelijkse signalen van ondernemers hebben een duidelijk beeld geschetst van de 

gevolgen voor ondernemers van de coronamaatregelen. Met dit voorstel willen wij andere gemeenten 

volgen om ook lokaal extra betrokkenheid en ondersteuningen te bieden aan onze ondernemers.  

 

Voorstel/ Advies: 

1.In te stemmen met bieden van flankerende mogelijkheden aan ondernemers, inclusief het faciliteren 

van een campagne “Koop Lokaal”, het blijven toestaan van terrassen zoals in 2020, en mee werken 

aan het plaatsen van tijdelijke voorzieningen tot en met 31 december 2021, mits voldaan wordt aan de 

richtlijnen; 

2. Kennis te nemen van het actief communiceren over de mogelijkheden tot uitstel van betaling van 

gemeentelijke belastingen door de Dienst Dommelvallei; 

3.In te stemmen met het verstrekken van een extra subsidie aan Centrummanagement Geldrop en 

Centrum- en Lintenmanagement Mierlo.  
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Onderwerp  

Extra Ondersteuning voor Ondernemers 2021  

 

Beslispunten  

1. In te stemmen met het bieden van de coronasteun en mogelijkheden aan ondernemers, inclusief 

het faciliteren van een campagne “Koop Lokaal”, en het uitbreiden van terrassen en het plaatsten van 

tijdelijke voorzieningen tot en met 31 december 2021, mits voldaan wordt aan de richtlijnen; 

2.Kennis te nemen van het actief communiceren over de mogelijkheden tot uitstel van betaling van 

gemeentelijke belastingen door de Dienst Dommelvallei; 

3. In te stemmen met het verstrekken van een extra subsidie aan Centrummanagement Geldrop en 

Centrum- en Lintenmanagement Mierlo. 

 

Inleiding  

Het coronavirus heeft veel economische- en maatschappelijke gevolgen. Het kabinet heeft 

verschillende aanvullingen op het steun- en herstelpakket gepresenteerd om zoveel mogelijk 

ondernemers te stimuleren en ondersteunen waar nodig. Het herstelpakket biedt tijdelijke financiële 

regelingen, een sociaal pakket en investeringsmaatregelen om zo onze economie zoveel mogelijk te 

beschermen. Deze regelingen worden via de gemeentelijke website gecommuniceerd, maar ook 

informeren wij ondernemers rechtstreeks of via de ondernemersverenigingen en 

centrummanagementorganisaties. 

 

In de afgelopen maanden heeft het kabinet de maatregelen rondom de lockdown steeds verlengd. Op 

dit moment tot 15 maart 2021.Ook al zijn de landelijke en regionale regelingen erg behulpzaam, het 

blijkt dat een aantal ondernemers, via deze regelingen, niet of niet voldoende ondersteund worden. 

Een aantal ondernemers wordt door corona zelfs met extra kosten geconfronteerd. Daarom hebben 

ondernemers gevraagd aan de gemeente om naar mogelijkheden te kijken om hen meer te 

ondersteunen. De gemeente kan alleen flankerende maatregelen nemen.  

 

De meeste ondernemers uit het centrum van Geldrop en Mierlo hebben begrip voor het feit dat er 

maatregelen nodig zijn om het aantal besmettingen in Nederland terug te dringen. Echter is het 

duidelijk te zien dat, als gevolg van de maatregelen, veel ondernemers serieus in de problemen of 

zelfs in een uitzichtloze situatie komen. De accountmanagers die de ondernemers elke dag te woord 

staan zien deze financiële en emotionele schade. Binnen het cluster economische zaken is 

onderzocht welke mogelijkheden er op gemeentelijk niveau zijn om de ondernemers te ondersteunen 

in deze moeilijke tijd op het gebied van werkgelegenheid, leefbaarheid en het voorkomen van 

leegstand.  

 

Voor dit voorstel is input opgehaald bij de ondernemersverenigingen binnen het Economisch platform. 

Het is van belang om de (toekomstige) betrokkenheid vanuit de ondernemersverenigingen, 

centrummanagementorganisaties en inwoners te behouden. Participatie is belangrijk binnen onze 

gemeente. Wij vragen (vooruitkijkend naar de Omgevingswet) om betrokkenheid en een actieve 

houding van onze burgers en ondernemers als het gaat om het ontwikkelen van beleid, initiatieven en 

gebiedsvisies. Om deze betrokkenheid bij onze gemeenschap en bereidheid tot participatie ook in de 

toekomst te waarborgen is een warme relatie met “buiten” van groot belang.  
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Wat willen we bereiken 

Met dit voorstel willen we graag onze maatschappelijke structuren in stand houden met onder andere 

de lokale ondernemers, de bedrijvigheid, werkgelegenheid en het voorkomen van leegloop aan 

ondernemingen. 

 

Argumenten 
1.1 De ondernemers hebben buiten de steunmaatregelen van de regering, maatwerk nodig.  
We kunnen maatwerk bieden aan (horeca)ondernemers door een verlenging van terras afspraken van 
2020 en afspraken voor tijdelijke voorzieningen.  
 
Terrassen 
Samen met de horeca hebben we per 1 juni 2020 gekeken naar mogelijkheden om op de terrassen 
het zelfde aantal mensen te kunnen bedienen als voor de coronacrisis. Om de horecaondernemers 
handelingsperspectief te geven stellen we voor om deze situatie te verlengen tot 31 december 2021. 
Zodra de terrassen van het kabinet weer open mogen, is het een mooi gebaar om de horeca weer 
deze ruimte te geven. Dit creëert eventuele (extra) omzet voor deze sector. Als horecaondernemers 
weer open mogen hebben zij nog steeds te kampen met de financiële gevolgen. Daarom is het 
belangrijk dat ze extra omzet kunnen maken om de gemaakte kosten te compenseren of de schulden 
af te lossen.  
 
Op basis van maatwerk en goed overleg kan de gemeente de horecaondernemers ondersteunen 
tijdens deze coronaperiode. Deze extra ruimte zal alleen gegeven worden als er ook op een goede 
manier mee wordt omgegaan. Daarom is het van belang dat de lokale ondernemers zich aan de 
richtlijnen houden. De bijgevoegde memo “Richtlijnen terrassen 2021” omschrijft de richtlijnen die 
binnen de gemeente Geldrop-Mierlo gelden. 
 
Tijdelijke voorzieningen 
Gedurende lockdown moesten veel ondernemingen gesloten zijn. De horeca mag laten afhalen en 
inmiddels kent ook de detailhandel een systeem van click en collect. Zowel voor terrassen als voor 
afhaal kunnen ondernemers een tijdelijke voorzieningen aanvragen via een vergunning. Tijdelijke 
voorzieningen zijn met name bedoeld om (wachtende) klanten op een veilige manier te laten af halen 
en te laten sporten. Ook tijdelijke overkappingen en eventuele markeringen voor looproutes vallen  
onder deze voorzieningen. We willen faciliteren dat deze voorzieningen kunnen worden geplaatst bij 
(horeca)ondernemingen, detailhandel en sportscholen tot en met 31 december 2021. 
 
De bijgevoegde memo “Richtlijnen tijdelijke voorzieningen 2021” omschrijft de voorwaarden die gelden 
in de gemeente Geldrop-Mierlo.  
 
Koop lokaal 
Het coronavirus heeft de online webshops van grote ketens een voorsprong gegeven ten opzichte van 
sommige lokale ondernemers die wellicht (nog) geen webshop hebben. Om de lokale ondernemers 
verder te ondersteunen, is de marketingcampagne nieuw leven ingeblazen. Door middel van deze 
bestaande campagne kan de gemeente actief Koop Lokaal ondersteunen, faciliteren en inwoners 
oproepen om lokaal te kopen. Dit zorgt ervoor dat de inwoners van Geldrop en Mierlo het aanbod, de 
winkels en de horeca in stand kunnen houden.  
 
Via Koop Lokaal kunnen verschillende ondernemers hun producten aanbieden via diverse kanalen en 
kunnen ze samenwerken om de bestellingen af te leveren. Door onder andere sociale media, 
banners, publicaties in weekbladen en/of flyers, zal de campagne de mogelijkheid geven om de 
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bedrijvigheid binnen de gemeente te steunen en eventueel bekendheid te houden. De gemeente 
ondersteunt via publicaties in weekbladen en sociale media het kopen bij lokale ondernemers. Dit is 
ook een kans voor de ondernemers om de kwaliteit te waarborgen aan haar inwoners. Er is een 
geschat bedrag van €5.000, vrij gemaakt uit het bestaande budget van Economische Zaken om deze 
campagne te ondersteunen. 
 
Daarnaast kunnen beide centrummanagements voor goede implementatie van de campagne de 
samenwerking zoeken met Villagemarketing, VVV I-points en/of hotels. Ook zou het een mooi signaal 
zijn als de gemeente de lokale ondernemers ondersteunt door zelf, waar mogelijk binnen het inkoop 
en aanbestedingsbeleid, extra op te letten op lokaal in te kopen. 
 
2.1 Uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen heeft meer aandacht nodig 
Jaarlijks ontvangen inwoners en ondernemers de aanslag van gemeentelijke belastingen. Het is altijd 
al mogelijk geweest om uitstel van betaling aan te vragen. Omdat het coronavirus voor veel bedrijven 
en inwoners grote financiële gevolgen heeft, gaat Dienst Dommelvallei dit jaar, door middel van een 
begeleidend schrijven, onze belastingbetalers er extra op attent maken dat zij uitstel van betaling 
kunnen krijgen of een betalingsregeling kunnen treffen.  
 
De bijgevoegde memo “Brief betalingen gemeentelijke belastingen” is een kopie van de brief die 
verstuurd wordt naar de bedrijven en  inwoners van de gemeente Geldrop-Mierlo. 
 
3.1 Naast de landelijke regelingen is er behoefte aan flankerend beleid. 
Naast de landelijke financiële regelingen voor ondernemers, is er ook behoefte aan flankerend beleid 
vanuit de lokale gemeente. In 2020 heeft de gemeente compensatie ontvangen van het Rijk voor de 
financiële gevolgen van de coronacrisis. Dit bedrag is in 2020 nog niet volledig besteed waardoor er 
nog geld beschikbaar is. Doordat de coronacrisis doorloopt in 2021, is er een gedeelte van dit geld 
beschikbaar gesteld om de gevolgen in 2021 op te vangen.  
 
Als flankerend beleid stellen we voor om een tijdelijke regeling steunmaatregel voor lokale 
ondernemers te verlenen. Op basis van deze regeling wordt voorgesteld om een eenmalige subsidie 
te verlenen met een plafond van € 50.000,- (verdeeld over Geldrop € 35.000,- en Mierlo € 15.000,-). 
Dit plafond is iets hoger dan de subsidie die het centrummanagement jaarlijks ontvangt (€ 42.681,-) en 
wordt op dezelfde wijze verdeelt over Geldrop en Mierlo. De subsidie kan worden aangewend voor 
extra acties of ter individuele ondersteuning van ondernemers. De uitvoering van de regeling wordt 
middels mandaat neergelegd bij de centrummanagers. De regeling is bijgevoegd als “tijdelijke regeling 
steunmaatregel lokale ondernemers”. De centrummanagers worden geraadpleegd in de evaluatie en 
zullen dan verantwoording afleggen over het uitgegeven geld. 
 
3.2 Ook andere gemeenten onderkennen de noodzaak van flankerend beleid voor ondernemers. 
Er zijn verschillende gemeenten die extra maatregelen voor ondernemers hebben vastgesteld om de 
effecten van de coronacrisis te verzachten. Voor veel gemeenten ligt het voor de hand om geen 
precariobelasting te innen. De gemeente Geldrop-Mierlo kent geen precariobelasting en hoeft daarom 
deze maatregel niet toepassen.  
 
De gemeente Uden heeft onder andere geen huur in rekening gebracht voor de markt, terrassen en 
verenigingen en stichtingen in gemeentelijke accommodaties. Ook hebben zij en de gemeente 
Amsterdam besloten om ondernemers geen reclamebelasting te laten betalen. Net als Eindhoven, 
heeft Uden ook subsidieregelingen verstrekt voor de culturele sector. De gemeente Deurne heeft de 
terrasgelden laten vervallen tot het moment dat de horeca in 2021 weer open mag. Daarnaast hebben 
de gemeente Tilburg en Breda beide een website voor “Koop Lokaal”. De gemeente Nuenen legt een 
voorstel voor aan de gemeenteraad met daarin een subsidie voor ondernemers.  
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Kanttekeningen 
1.1 Verfijning van de campagne “Koop Lokaal” kost tijd en geld.  
Het kost tijd en werk om deze (marketing) campagne uit te kunnen zetten. Samen met de centrum-
managers en ondernemersverenigingen zal dit worden opgepakt. Er is een geschat bedrag van 
€5.000 vrij gemaakt binnen het budget van Economische Zaken om deze campagne te ondersteunen.  
 
Zijn er juridische gevolgen?  
3. Voor het verstrekken van een subsidie is een wettelijke grondslag voor gemeentelijke subsidies, 
Algemene subsidieverordening (ASV), nodig. Op grond van de ASV kennen we de mogelijkheid van 
een eenmalige subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten en/of activiteiten. Het 
college is bevoegd deze eenmalige subsidie te verstrekken.  
 
Zijn er financiële gevolgen?  
3. Het verlenen van de tijdelijke steunmaatregel voor ondernemers kost € 50.000,-. Voorgesteld wordt 
om deze kosten te dekken uit de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Aangezien een 
onttrekking uit deze bestemmingsreserve een raadsbevoegdheid is wordt voorgesteld om deze 
onttrekking in de eerste tussentijdse rapportage 2021 vast te laten stellen door de raad.  
 
Financiële kanttekening: indien de raad niet instemt met de onttrekking uit de bestemmingsreserve 
Rijkscompensatie coronacrisis zal andere dekking gezocht moeten worden.  
 
Wat en hoe moet er over dit voorstel worden gecommuniceerd?  
Na vaststelling zal dit besluit bekend worden gemaakt via een videoboodschap van Marc Jeucken. 
Deze video zal worden gedeeld door de accountmanagers met de ondernemersverenigingen en 
centrummanagers. Ook zal dit gedeeld worden via de gemeentelijke website en sociale media.  
 
Evaluatie 
Wanneer de coronacrisis en strenge maatregelen nog heel lang duren, zullen we in november 2021 
het pakket opnieuw tegen het licht houden om te kijken of we de (nieuwe) maatregelen zullen 
voortzetten in 2022.  
 
Bijlagen:  
1.Richtlijnen terrassen 2021; 
2.Richtlijnen tijdelijke voorzieningen 2021; 
3.Brief betalingen gemeentelijke belastingen; 
4.Tijdelijke regeling steunmaatregel lokale ondernemers. 
 
 
 
 
 
 


