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Onderwerp:
Adviesnota over openstellen tweede tranche stimuleringsfonds
Voorstel
1. De tweede tranche à €50.000 open te stellen van het stimuleringsfonds zoals vastgelegd in de
subsidieregeling doorstart na Corona
2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde raadsinformatiebrief
Openbare besluitenlijst
Het college besloot de tweede tranche van het stimuleringsfonds open te stellen
Inleiding
Op 18 maart heeft het college ingestemd met het stimuleringsfonds gericht op de doorstart na Corona.
In eerste instantie is hiervoor €50.000 beschikbaar gesteld en zou een tweede tranche in het najaar
worden opgesteld. Een eerdere openstelling is alleen mogelijk indien het college hiertoe besluit.
Inmiddels is er door meer dan 50 ondernemers gereageerd. Dit heeft geleidt tot 40 concrete
aanvragen (3x €750, 7x €1000 en 28x €1500). Hiermee is de eerste tranche volledig benut en reeds
overschreden.
Veel aanvragen richten zich op het gereed maken van het terras (nieuw meubilair en overkappingen)
en op contactberoepen (bijvoorbeeld nieuwe behandelstoelen).
Beoogd effect
Een groot aantal bedrijven moest noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten als gevolg van de
opgelegde coronamaatregelen. Het vooruitzicht is dat de activiteiten in de loop van 2021 weer kunnen
worden opgepakt. Hoewel er diverse compensatiemaatregelen beschikbaar zijn gesteld, hebben vele
bedrijven hun reserves aan moeten spreken. Voor het opnieuw opstarten van de activiteiten zijn
financiële middelen nodig. Met deze subsidieregeling stellen we een tegemoetkoming beschikbaar in
de kosten die verbonden zijn aan de doorstart van activiteiten in 2021.
Argumenten
1.1 Hiermee worden getroffen ondernemers snel geholpen
Doordat aanvragen op volgorde van binnenkomst worden afgehandeld moeten ondernemers die niet
direct een aanvraag hebben ingediend wachten op de openstelling van de tweede tranche. Immers de
eerste tranche is volledig benut. Deze was voorzien voor het najaar en wordt hiermee vervroegd.
Kanttekeningen
1.1 Subsidieaanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst
Het is voor diverse sectoren nog niet duidelijk wanneer zij met hun doorstart kunnen beginnen, maar
de plannen worden nu al wel gemaakt. Een ondernemer hoeft niet te wachten met aanvragen. Van
belang is dat de activiteiten in 2021 worden uitgevoerd, ongeacht het moment van aanvragen.
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Ja

Daarmee worden sectoren die pas later mogen starten niet benadeeld. Op het moment dat deze
tranche volledig is benut is er aanvullend budget nodig.
Afstemming met andere afdelingen/clusters:
Ondernemingsraad:
Adviesnota hoeft niet aan de ondernemingsraad te worden aangeboden.
Personeel en organisatie consequenties:
Nee
I&A
Nee
Communicatie
De raad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Er volgt een nieuwsbericht dat ook de
tweede tranche wordt opengesteld
Bestuurlijk-juridische aspecten
Nee
Financiën
Niet van toepassing
Bijlagen
Raadsinformatiebrief openstellen tweede tranche stimuleringsfonds
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