
     

 

     

 
 Den Haag, 25 januari 2022    

     

 Beste Leden van VNO-NCW West, 

 

Wat fijn voor tienduizenden ondernemers én hun medewerkers dat zij weer aan de 

slag mogen. Het is een noodzakelijke opmaat naar de volledige opening van economie 

en samenleving, waarnaar heel Nederland snakt. Goed dat het kabinet met een 

sluitingstijd van 22.00 uur verder gaat dan het OMT-advies. 

 

Evenementen 

Goed nieuws is ook dat musea, pretparken en andere doorstroomlocaties hun deuren 

weer kunnen openen. Helaas zijn er voor onder meer evenementen nog veel 

beperkingen. Als we ons aan de basismaatregelen blijven houden, verwachten we dat 

binnenkort ook de laatste stap naar de volledige heropening van de economie kan 

worden gezet. Dat is belangrijk voor de sectoren die nog steeds geen omzet kunnen 

draaien, zoals de festivalbranche en de nachthoreca.  

 

Leed  

Het leed is nog niet geleden. Wij vragen het kabinet om zo snel mogelijk met beleid te 

komen voor de schrijnende gevallen, de schuldenproblematiek en een epidemie-

aanpak voor de lange termijn, waarin lockdowns niet meer nodig zijn. (Lees hier de 

integrale reactie van VNO-NCW en MKB Nederland op de persconferentie.) 

 

Investeren  

‘Investerend de crisis uit!’ is de oproep aan alle regionale partijen. Dat is nog niet zo 

vanzelfsprekend omdat veel gemeenten met begrotingstekorten kampen door de 

decentralisatie van zorgtaken. Gemeenten zoeken nu naar oplossingen om hun 

begroting sluitend te krijgen. Suggesties om de OZB of precariorechten voor bedrijven 

te verhogen of te bezuinigen op economische zaken horen we al regelmatig in 

gemeenteraden opborrelen. In gesprekken met gemeenteraadsleden maken we 

duidelijk dat dit heel onverstandige oplossingen zijn. Ook in onze manifesten voor de 

gemeenteraadsverkiezingen leggen we uit waarom het juist nú belangrijk is te 

investeren in duurzaam economisch herstel. We hebben er vertrouwen in dat de 

overheid – rijk en gemeenten – ruimte voor de zo noodzakelijke investeringen vindt 

en samen met het bedrijfsleven de schouders zet onder de wederopbouw van een 

welvarende, gezonde samenleving. 

 

Hartelijke groet, 

 

 Audrey Keukens  
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Kim Boersma 

Directeur 

 

https://www.vno-ncwwest.nl/doelgroepnetwerken/dga-netwerk/opmaat-naar-volledige-opening-samenleving--cG9zdDpkY1N5aXZ3U1dnU1ZwMUhPZHB0Nw
https://www.vno-ncwwest.nl/lobby/gemeenteraadsverkiezingen
https://www.vno-ncwwest.nl

