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          Open brief 

Aan: Leden van de Colleges B&W en de gemeenteraden van de IJmond gemeenten alsmede aan het College 

B&W van de gemeente Uitgeest en haar gemeenteraad. 

Betreft: Lokale Coronamaatregelen ter ondersteuning van de economie in de Ijmond en Uitgeest 

 Velserbroek, 18 maart 2020 

 Geacht college, geachte raad, 

 OV IJmond stuurt u deze brief naar aanleiding van de effecten van het coronavirus op de gezondheid en 

economie van de IJmond regio en Uitgeest. Natuurlijk heeft dat uw aller aandacht en u weet dat de 

ondernemers en hun medewerkers in onze gemeenten een zeer zware periode zijn ingegaan. 

Het merendeel van de bedrijven in de IJmond en Uitgeest hebben direct na de aangescherpte maatregelen van 

afgelopen zondag hun omzet zeer ernstig zien dalen , ja sommigen zelfs geheel naar nul! Dit terwijl de 

loonkosten en andere kosten gewoon doorlopen. 

Het kabinet heeft gisteren als gevolg van deze crisis uitzonderlijke economische maatregelen aangekondigd. 

Het doel is om primair onze gezondheid maar zeer zeker ook onze banen en inkomens te beschermen en de 

gevolgen voor zzp’ers, mkb’ers en grootbedrijven op te vangen. 

Snelheid en het beschikbaar krijgen van liquiditeiten is daarbij cruciaal, waarbij ook de gemeenten een 

belangrijke rol spelen. Wij willen uw bijzondere aandacht vragen voor de uitvoering van dit beleid en specifiek 

voor de lokale maatregelen die u zou kunnen nemen om de ondernemingen in de IJmond regio en Uitgeest op 

de been te houden. 

Dat de maatregelen die zijn aangekondigd veel van uw uitvoeringsapparaat gaan vergen begrijpen wij. Het 

voortbestaan van vele bedrijven hangt hier echter absoluut vanaf. 

Wij zijn meer dan ooit nu afhankelijk van sterk leiderschap in deze regio.  Als ondernemersvereniging bieden 

wij u graag onze hulp aan daar waar dat mogelijk is. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van OV IJmond 

 

Ton van der Scheer, voorzitter 

Tel.: 06-52758485 

http://www.ovijmond.nl/
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Aanbevelingen lokale coronamaatregelen 

Loketfunctie en informatievoorziening & aanvragen Bbz 

De gemeente heeft wat ons betreft de verantwoordelijkheid om ondernemers en ondernemerskringen zo 

goed mogelijk door te verwijzen naar het juiste aanspreekpunt; een noodloketfunctie. Door de verschillende 

regelingen en initiatieven is het belangrijk dat de ondernemer met vragen over bedrijfsactiviteiten en 

gemeentelijke zaken zo goed mogelijk wordt geholpen. Zet informatie over de Bbz (bijstandsuitkering voor 

ondernemers en ZZP’ers) prominent op de gemeentewebsite en versnel de afhandeling van de aanvragen 

drastisch. De aanvragen moeten zo snel mogelijk afgewikkeld worden.  Het water staat bij menig ondernemer 

al tot aan de lippen, zij hebben het geld direct nodig. 

Kortom: 

•   Noodloketfunctie voor gemeente. 

•   Aanvragen Bbz met spoed afhandelen. 

Lokale heffingen 

Wij vinden het positief dat minister Bruins duidelijk heeft gemaakt dat het kabinet ondernemers niet in de 

steek laat. Met de snelle aanpassing WTV en het uitstel van belastingen zijn ze op het goede spoor. Hetzelfde 

moet gelden voor lokale belastingen. Sta uitstel toe op de OZB, de (nu blijkt te hoog ingeschatte) 

toeristenbelasting, precariobelasting en waterschapsbelasting (samen met waterschap) voor bedrijven. En 

overweeg tevens een verlaging hierop. Dit in ieder geval voor bedrijven uit de vrijetijdsindustrie en andere 

sectoren die nu hard worden getroffen. Het gaat hier namelijk niet om luttele bedragen. Een standaard hotel is 

bijvoorbeeld ruim €16.000 kwijt aan lokale lasten en waterschapsbelasting. Een bedrag dat in deze tijden van 

beperkte liquiditeit bij MKB’ers een groot verschil kan maken. 

Daarnaast zien wij graag de openstaande vorderingen van de gemeente aan ondernemers het liefst per 

ommegaande betaald. Tevens verzoeken wij de gemeente geen aanmaningen en/of boetes uit te sturen, geen 

invorderingsrente te berekenen en waar mogelijk de reeds geïnde OZB terug te storten aan de ondernemers 

die aangeven dit nodig te hebben. 

Tevens vinden wij het noodzakelijk dat de tariefsverhoging van de toeristenbelasting - met bijna 25%- en OZB 

zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid. Nog beter zou zijn dat alle gemeenten hun OZB- tarief stevig gaan 

verlagen, zodat het lokale bedrijfsleven de kans krijgt om weer aan te sterken. 

Kortom: 

•   Stel belastinginning uit.  

•   Bereken geen invorderringsrente. 

•   Stort geïnde OZB en/of andere belastingen terug. 

•   Draai tariefsverhoging toeristen- en OZB-belasting terug. 

•   Stuur geen boetes/aanmaningen. 

 

http://www.ovijmond.nl/
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Functioneren van de gemeente 

Om zo dienstbaar en doeltreffend mogelijk te zijn, zien wij het als noodzakelijk dat gemeentelijke afdelingen 

actief en operationeel blijven. Ook is het van belang dat zij opdrachten blijven verstrekken en aanbesteden aan 

het lokale bedrijfsleven om zo de economische schade voor het MKB en de inwoners zoveel mogelijk te 

beperken. Daarnaast vragen wij u te kijken of er opdrachten naar voren gehaald kunnen worden. Op deze 

manier maken wij ons samen hard door elkaar te helpen. 

Kortom: 

•   Blijf opdrachten verstrekken aan (lokale) MKB’ers. 

•   Haal (aanbestedings)opdrachten naar voren. 

 

Noodfonds 

Vooral veel kleine MKB’ers zijn in liquiditeitsproblemen gekomen. Door deze druk is er weinig financiële 

ruimte om kennis en/of bijstand in te kopen voor advisering over P&O-zaken en fiscale ondersteuning. Het zou 

in onze optiek goed zijn een bedrag beschikbaar te stellen om dergelijk advies te kunnen inkopen tegen een 

(gereduceerd) tarief. 

Kortom: 

•   Stel een bedrag beschikbaar om advies (P&O en fiscaal) in te kopen. 

 

Externe stakeholders 

U heeft als lokale overheid veel invloed. Probeer waar mogelijk deze aan te wenden in uw directe omgeving. 

Corporaties moeten bijvoorbeeld noodgedwongen onderhoud aan bestaande woningen uitstellen. Het zou 

goed zijn als hier nieuwe opdrachten tegenover gezet kunnen worden. Ook banken kunnen veel in deze 

coronacrisis betekenen. Wij denken bijvoorbeeld aan het opschorten van aflossingsverplichtingen. Wij hopen 

dat u in ieder gesprek met een stakeholder hierover na wilt denken zodat de pijn voor ondernemers en haar 

werknemers zoveel mogelijk verzacht wordt. 

Kortom: 

•   Ga met uw stakeholders in gesprek en wendt uw invloed aan. 

 

Excellente uitvoering 

Wij zij ervan overtuigd dat de sleutel om met succes de economische gevolgen van de crisis te beperken ligt in 

de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen die in deze brief staan. Dit vraagt ongetwijfeld om een 

ongebruikelijke aanpak. Het praktische effect van de uitvoering dient voorop te staan. Dit stelt hoge eisen aan 

snelheid, kwaliteit van communicatie, taalgebruik en besluitvaardigheid. 
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