
 

Motie 2022 - 10 

Motie Help het mkb Ridderkerk 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van de 2e Tussenrapportage 2022, de 

Programmabegroting 2023 en de 1e begrotingswijziging 2023; 

overwegende dat: 

1. ondernemers geconfronteerd worden met sterk oplopende energie- en grondstofprijzen, 

huurverhogingen en krapte op de arbeidsmarkt; 

2. zij niet alle prijsstijgingen kunnen en willen doorberekenen aan hun klanten; 

3. veel ondernemers de klap van de coronacrisis nog niet te boven zijn; 

4. mkb-experts waarschuwen dat delen van het midden- en kleinbedrijf op omvallen staan;  

5. de maatregelen die vanuit het Rijk zijn aangekondigd om de energierekening voor 

ondernemers te dempen naar verwachting niet toereikend zijn om faillissementen te 

voorkomen; 

6. het gemeentebestuur tijdens de coronacrisis verschillende maatregelen heeft genomen om 

ondernemers van kleine en middelgrote ondernemingen naast en in aanvulling op landelijke 

maatregelen financieel te ondersteunen, onder meer door af te zien van het heffen van 

precariobelasting en het instellen van de Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona 

Ridderkerk 2022;   

is van mening dat: 

a. mkb-bedrijven, waaronder de detailhandel en de horeca, een onmisbare voorziening zijn voor 

een levendige en vitale gemeente; 

b. de gemeente en onze inwoners er dan ook een groot belang bij hebben dat deze ondernemers 

hun bedrijf kunnen voortzetten;  

c. bij winkelsluitingen het straatbeeld ingrijpend zal veranderen, dit kan leiden tot verrommeling, 

dat gevolgen kan hebben voor de veiligheid en veiligheidsbeleving op straat;  

d. de Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022 een effectief 

instrument is gebleken om mkb-ondernemers in een voor hen financieel zware tijd te 

ondersteunen;  



verzoekt het college om: 

1. op een zo kort mogelijke termijn een steunpakket van maximaal € 250.000 beschikbaar te 

stellen voor Ridderkerkse mkb-bedrijven in de vorm van een regeling in de geest van de 

Bijzondere subsidieregeling huurcompensatie Corona Ridderkerk 2022;  

2. het steunpakket met terugwerkende kracht open te stellen vanaf 1 oktober 2022 tot en met 31 

december 2023; 

3. de financiële gevolgen voor 2022 te dekken uit het saldo voor dit jaar of de algemene reserve 

en die voor 2023 te dekken uit het saldo voor 2023;  

4. het steunpakket met klem onder de aandacht te brengen van de Ridderkerkse mkb-bedrijven 

en hun verhuurders;  

5. de raad over de uitvoering van deze motie en van de in te stellen regeling te informeren;   

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS  

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544626, 544624, 604626 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp is het midden en kleinbedrijf in Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht een steunpakket beschikbaar te stellen voor Ridderkerkse mkb-

bedrijven, ter waarde van maximaal € 250,000, en dit onder de aandacht te brengen van de 

Ridderkerkse mkb-bedrijven en hun verhuurders.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 26 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, Leefbaar Ridderkerk, 

Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 2 (VVD) 



Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 12 januari 2023 n.a.v. raadsinformatiebrief eerste 

reactie aangenomen moties begrotingsraad d.d. 16 december 2022. 
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