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Onderwerp
Openstelling tweede tranche stimuleringsfonds
Geachte leden van de gemeenteraad,
Op 23 maart informeerden wij u over een fonds van € 100.000, - dat we inzetten om ondernemers
tegemoet te komen in de kosten van het opnieuw opstarten van hun activiteiten in 2021. We
verdeelden dit fonds in twee tranches van € 50.000,-. De eerste tranche hebben we direct
opengesteld. We kondigden toen aan de tweede tranche in het najaar open te stellen, tenzij uit de
aanvragen blijkt dat er aanleiding is om hier al eerder toe te besluiten.
Inmiddels is de eerste tranche volledig benut. Ruim 50 ondernemers hebben gereageerd en dit
heeft tot nu toe geleidt tot 40 succesvolle aanvragen, die we niet allemaal vanuit de eerste tranche
kunnen honoreren. De meeste aanvragen komen vanuit de horeca (11 aanvragen) en richten zich
op voorzieningen voor het terras en contactberoepen (10 aanvragen) (nieuwe
behandelinstrumenten). Andere aanvragen komen vanuit de recreatie (8 aanvragen), de
detailhandel (4 aanvragen), evenementen (2 aanvragen) en een vanuit een handelsonderneming.
We hebben daarom besloten ook de tweede tranche open te stellen.
De bijbehorende subsidieregeling is ongewijzigd. Ondernemers kunnen subsidie aanvragen van:
-

€ 750,- bij activiteiten tot € 1.500,-;
€ 1.000,- bij activiteiten van € 1.500 tot € 3.000,-;
€ 1.500,- bij activiteiten van meer dan € 3.000,-.

We behouden de ruimte om in individuele gevallen af te wijken van de hier genoemde bedragen.
Die ruimte perken we in de verordening voldoende in door het opnemen van de volgende tekst:
‘Het college kan in individuele gevallen afwijken van artikel 6, lid 1, voor zover toepassing -gelet op
het belang van de regeling- leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.’
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Het is voor diverse sectoren nog niet duidelijk wanneer zij met hun doors tart 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.
Daarmee benadelen we niet de sectoren die pas later mogen starten.
Voor meer informatie neemt u contact op met M. Mollenhorst, afdeling RO, telefoonnummer: 0416289201.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders;
de secretaris,
de burgemeester,

Mr. A.J.C.M. de Kroon

J. van Aart

2

