
     

 

     

 
 Den Haag, 18 januari 2022    

     

 Beste leden van VNO-NCW West, 

 

Hoewel we opgelucht zijn over de versoepelingen van de coronamaatregelen met 

ingang van zaterdag, maken we ons grote zorgen over ondernemers in met name de 

horeca, evenementenbranche en cultuursector, voor wie de lockdown voorlopig 

gehandhaafd blijft. (Lees hier de reactie van VNO-NCW en MKB Nederland op de 

persconferentie van afgelopen vrijdag.) Leden nemen contact met ons op met ernstige 

verhalen over de noodtoestand van hun bedrijf of organisatie. Iedereen is met elkaar 

begaan en helpt waar mogelijk. De verhalen zijn schrijnend. Daarom steken we nu 

extra energie in de belangenbehartiging voor maatwerk in de ondersteuning van de 

getroffen ondernemers. 

 

Commitment  

In de eerste plaats dringen we bij het kabinet erop aan het commitment af te geven 

dat de nu nog gesloten sectoren vanaf 25 januari weer aan de slag kunnen gaan. 

Daarnaast moet het steunpakket worden uitgebreid, want de compensatie schiet 

tekort. Het aantal bedrijven dat zwaar in de schulden zit en eigenlijk technisch failliet 

is, neemt toe. Voor de hulp aan ondernemers die volledig buiten de boot vallen, 

moeten de gemeenten worden ingeschakeld, zodat maatwerk mogelijk is. Het Rijk 

moet hiervoor de benodigde financiële middelen verstrekken. 

 

Schuldhulpverlening 

Op regionaal niveau adviseren we gemeenten over samenwerking met fondsen en 

financiële instellingen om ondernemers te helpen met hun financiële problemen, en 

over het professionaliseren van de schuldhulpverlening. Ook dringen we erop aan nu 

geen lastenverzwaringen voor ondernemers door te voeren. Omdat veel gemeenten 

met begrotingstekorten kampen, wordt dit in gemeenteraden wel overwogen. 

Daarbovenop is het belangrijk dat de landelijk richtlijnen van de Belastingdienst ook 

op lokaal niveau worden toegepast, zodat terugbetaling van de belastingschuld aan de 

gemeente langer kan worden uitgesteld en dat daarover geen rente wordt berekend. 

Verder vragen we aan gemeenten hun lokaal inkoopbeleid voort te zetten dat tijdens 

de coronacrisis in het leven is geroepen om lokale ondernemers een steuntje in de rug 

te geven. En we hameren op een gemeentelijk ondernemersloket. 

 

Economisch herstel en vestigingsklimaat 

In het verlengde van deze corona-gerelateerde belangenbehartiging vragen we 

aandacht voor onze wensen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Die gaan 

niet alleen over duurzaam, economisch herstel na corona, maar ook over 

verbeteringen in het vestigingsklimaat. Meer informatie over onze inzet voor de 

gemeenteraadsverkiezingen vindt u hier. 

 

Blijf investeren 

https://www.vno-ncwwest.nl/doelgroepnetwerken/dga-netwerk/tweedeling-tussen-groepen-ondernemers-doet-pijn--cG9zdDp3OEh4bUVybENUSUVaUkRYZkJvcw
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/gemeenteraadsverkiezingen
https://www.vno-ncwwest.nl


Samengevat is het cruciaal dat de overheid op regionaal en nationaal niveau blijft 

investeren. Bezuinigingen in deze fase staan het herstel van de lokale economie en 

brede welvaart in de weg. Voor een aantal sectoren zijn de komende tien dagen nog 

erg spannend, wij hopen dat het kabinet snel duidelijkheid en perspectief geeft voor 

volledige openstelling van de economie.  

 

Hartelijke groet, 

 

 Audrey Keukens  

Voorzitter  

Kim Boersma 

Directeur 

 


