
     

 

  

 

Den Haag, 3 september 2021 

   

 
     

 Beste leden van VNO-NCW West,  

 

Hopelijk heeft u een goede zomer gehad. Het perspectief op volledig economisch 

herstel doet goed. De macro-economische cijfers zijn uitstekend, de krapte op de 

arbeidsmarkt is een zorgpunt, maar geeft toch ook aan dat het bedrijfsleven zich 

herpakt en weer volop investeert. Het ziet ernaar uit dat het demissionair kabinet 

binnen enkele weken de meeste beperkende coronamaatregelen opheft. 

 

Stopzetten steun 

Deze week maakte het demissionair kabinet bekend dat het per 1 oktober de 

generieke steunmaatregelen voor ondernemers wil stopzetten. Dat kan uitsluitend als 

de 1,5 meter-regel voor ondernemers komt te vervallen. Wij blijven bij het kabinet 

aandringen op maatwerk. Vorige week verscheen ook de brandbrief van ondernemers 

uit de congres-, evenementen- en toeristische sector. Enkele leden van VNO-NCW 

West hebben deze brief aan premier Rutte mede getekend en vragen om steun voor 

de kapitaalintensieve bedrijven die voorlopig nog niet op (buitenlandse) bezoekers 

hoeven te rekenen. 

Los daarvan hebben veel ondernemers door corona een grote schuldenberg 

opgebouwd. Het is daarom belangrijk ondernemers met een levensvatbaar bedrijf op 

korte termijn te helpen bij schuldenafbouw of sanering. 

 

Nieuw parlementair jaar 

De kabinetsformatie wil niet vlotten, de verwachting is dat daardoor op Prinsjesdag 

een beleidsarme begroting wordt gepresenteerd. Positief is dat het erop lijkt dat het 

demissionair kabinet flink in klimaat wil investeren (6 à 7 miljard). Wij blijven er ook 

voor pleiten dat er flink geïnvesteerd wordt in verbetering van het vestigingsklimaat 

in het algemeen, waarvoor wij met 50 burgemeesters voor de zomervakantie 

aandacht hebben gevraagd. 

 

Werkbezoek statencommissie 

Op uitnodiging van het bedrijfsleven in Midden-Holland vond op 1 september een 

werkbezoek van de statencommissie ‘Ruimte Wonen Economie’ aan de regio plaats. 

Ondernemers vragen aandacht voor ruimte voor bedrijvigheid en hulp bij het versneld 

realiseren van locaties voor bedrijven. De voorzitter van VNO-NCW RijnGouwe, 

Marijke Roseboom en de directeur van VNO-NCW West, Kim Boersma waren 

aanwezig tijdens dit werkbezoek. Wij werken nauw samen met de lokale 

ondernemersverenigingen in Midden-Holland en ondersteunen deze oproep. 

 

Doorstroming verkeer 

Aan wegen en bruggen wordt onderhoud gepleegd door Rijkswaterstaat. Dat is 

natuurlijk een goed bericht. De doorstroming van het verkeer is echter niet altijd 

https://www.vno-ncwwest.nl/nieuws/premier-rutte-zorg-voor-maatwerk-in-toeristische-en-congressector--cG9zdDozUWtEZ3hDaUZUa1N4S0V6Z1pIVQ
https://www.vno-ncwwest.nl/nieuws/herstelplan-en-schuldsanering-snel-noodzakelijk--cG9zdDp1bk5ycFpZVmlscjNGc3lTTHFaSQ
https://www.vno-ncwwest.nl/nieuws/alarm-over-verslechtering-vestigings-klimaat--cG9zdDpFWERrWlBpRWNJR2l2MkJ2TGNDYg
https://www.vno-ncwwest.nl


even goed geregeld. Onlangs hebben we voor files en financiële schade 

gewaarschuwd als gevolg van werkzaamheden aan de Haringvlietbrug en de A12 bij 

Reeuwijk. In samenwerking met de brancheorganisaties TLN en EVO Fenedex en de 

mobiliteitsnetwerken zijn we in gesprek met Rijkswaterstaat om de doorstroming van 

het verkeer in de regio te waarborgen. Tevens moet planning en communicatie 

richting ondernemers verbeteren. 

 

Gemeenteraadsverkiezingen 

Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. In samenwerking 

met de regiobesturen en met andere ondernemersorganisaties schrijven we 

verkiezingsmanifesten per regio of stad, waarin de wensen van het lokale 

bedrijfsleven staan. Deze manifesten brengen we onder de aandacht van lijsttrekkers 

van gemeentelijke politieke partijen. Op de website vindt u een overzicht van de 

manifesten die gereed zijn: Den Haag, Rotterdam en Oostland. Binnenkort 

verschijnen de manifesten van metropool Amsterdam, Delft en Westland-Delfland. 

 

Arbeidsmarkt 

Per 1 september gaan er twee nieuwe subsidieregelingen open voor omscholing en 

opleiding van medewerkers. Met de omscholingsregeling kunt u medewerkers laten 

omscholen naar een beroep in de techniek of ICT. Met de regeling ‘NL leert door’ kunt 

u subsidie krijgen op opleidingen voor ex-medewerkers die werkloos zijn of 

medewerkers die werkloos dreigen te raken als gevolg van de coronacrisis. 

 

Bert Mooren 

We hebben u eerder geïnformeerd over het overlijden van Bert Mooren, oud-directeur 

VNO-NCW West. Afgelopen dinsdag was de begrafenis. Vanuit VNO-NCW spraken 

oud-voorzitter René Klawer en namens de (oud-)medewerkers Norma Drost en 

Annemarie van Oorschot over de bijdrage van Bert aan de versterking van het 

bedrijfsleven en het ondernemingsklimaat in Noord- en Zuid-Holland. Hier vindt u de 

In memoriam. We zijn zeer aangeslagen door zijn veel te vroege overlijden en 

wensen zijn vrouw, familie en dierbaren veel sterkte in deze moeilijke tijd. 

 

Bijeenkomsten 

Velen van u geven aan uit te kijken naar de terugkeer van fysieke 

netwerkevenementen. Met in achtneming van de geldende coronaregels werken we 

aan een programma waarbij u elkaar ook weer fysiek kunt ontmoeten. Neemt u 

gerust een kijkje in de agenda op onze website. Graag nodigen we u uit voor onze 

Miljoenenontbijten op woensdag 22 september, die we traditiegetrouw de ochtend na 

Prinsjesdag in diverse regio’s organiseren. 

 

Tot slot wensen wij u een mooie nazomer toe waarin u weer als vanouds kunt 

ondernemen en wij hopen u binnenkort te begroeten. 

 

Hartelijke groet, 
 

 Audrey Keukens     

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 
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