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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (artikel 40 RvO) over ondernemers en coronamaatregelen 
  

 
Geachte heer Rijsdijk, 
 
Op 17 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over het ondersteunen van ondernemers bij de 
uitvoering van corona maatregelen en voucheractie. Hieronder vindt u onze beantwoording. 
 
Vraag 1a 
De Coronamaatregelen vragen veel van onze lokale winkeliers. Zo mogen er niet te veel klanten te 
gelijk in de winkel zijn en moeten klanten in de winkel minimaal anderhalve meter afstand tot elkaar 
en het winkelpersoneel houden. In veel winkels is het door de Coronacrisis aanmerkelijk rustiger dan 
normaal of is de handel nagenoeg stilgevallen, maar dat geldt bijvoorbeeld niet voor supermarkten. 
Op piekmomenten is het daar nog steeds erg druk en supermarkten proberen dan ook om de 
aanloop van klanten zoveel mogelijk over de dag en de avond te spreiden. Dat geldt ook voor de 
vrijdag en zaterdag voor Pasen die traditioneel erg druk zijn. De PvdA Ridderkerk is er echter op 
geattendeerd dat Albert Heijn Ridderhof op Goede Vrijdag graag tot 22:00 uur geopend had willen 
zijn, maar van de gemeente al om 19:00 uur moest sluiten. 
 
Wat is de reden dat de gemeente Albert Heijn Ridderhof geen toestemming heeft gegeven om op Goede 
Vrijdag langer open te zijn? 
 
Antwoord:  
Goede Vrijdag is opgenomen in de Winkeltijdenwet. Daarin staat dat het verboden is een winkel voor het 
publiek geopend te hebben op Goede Vrijdag na 19.00 uur. De gemeente kan daar van afwijken, maar is 
daartoe niet verplicht. In dit geval heeft de gemeente een afweging gemaakt tussen het belang van de 
Albert Heijn en die van het gelovige deel van de Ridderkerkse gemeenschap voor wie Goede Vrijdag een 
belangrijke dag is. Naar onze mening had de onderneming binnen de bestaande mogelijkheden 
voldoende ruimte om het bezoek te spreiden. Andere winkeliers hebben dit verzoek overigens niet 
gedaan. 



 

 

 
 
 
Vraag 1b 
Bent u het met ons eens dat de gemeente maximaal dient mee te denken met winkeliers om het 
winkelend publiek zoveel mogelijk te spreiden? 
 
Antwoord:  
Binnen een optimale belangenafweging van alle inwoners van Ridderkerk en met inachtneming van de 
reeds bestaande mogelijkheden voor het spreiden van winkelend publiek. De BOA s spelen hier ook een 
belangrijke rol bij. Zij zijn de hele dag op straat aanwezig om mensen te helpen of aan te spreken. 
 
Vervolgvraag 1b 
En dat de gemeente door Albert Heijn Ridderhof geen toestemming te geven om langer open te zijn, het 
verkeerde signaal heeft afgegeven? Waarom wel/niet? 
 
Antwoord:  
Nee. Het signaal dat we hebben afgegeven is dat we bij de vraag de belangen en mogelijkheden 
zorgvuldig hebben afgewogen en dat we bestaande afspraken nakomen. 
 
Vraag 1c 
Welke hulp of ondersteuning mogen/kunnen winkeliers verwachten van de gemeente bij het uitvoeren 
van Coronamaatregelen. 
 
Antwoord:  
De gemeente stelt zich welwillend en coöperatief op naar de ondernemers in deze moeilijke periode. Dat 
is al gebleken uit de proactieve maatregelen die zijn genomen t.a.v. de gemeentelijke belastingen, het 
niet opleggen van precariobelasting en de snelle uitvoering van de Tozo-regeling gericht op de 
zelfstandig ondernemers. Op die wijze zullen wij ook alle andere verzoeken van ondernemers benaderen, 
waarbij iedere vraag op zich wordt behandeld. 
 
Vraag 2a 
Ondernemers doen hun best om de Coronamaatregelen zo goed mogelijk uit te voeren en veel inwoners 
houden zich netjes aan de voorschriften, maar toch kan het op bepaalde dagen en plekken in de diverse 
winkelcentra in Ridderkerk lastig zijn om scherp toe te zien op het maximaal aantal toegestane klanten en 
het verplicht afstand houden. De Versmarkt in het Winkelhart op vrijdag of zaterdag is daarvan een 
voorbeeld. Daarnaast brengen de voorschriften met zich mee dat ondernemers klanten buiten moeten 
laten wachten als het maximaal aantal toegestane klanten in de winkel is. Bij sommige winkels is buiten 
ook echt buiten. Met het huidige mooie weer is dat geen probleem, maar wat als het weer straks 
onverhoopt slechter wordt? Het kan ondernemers helpen en het winkelend publiek een veilig gevoel 

itie extra surveilleren in de winkelcentra om mensen die zich niet aan de regels 
houden aan te spreken of desnoods te beboeten. 
 
Ziet u dit probleem ook? Graag uw antwoord toelichten. 
 
Antwoord:  
Ja,  bijvoorbeeld tijdelijk een extra BOA 
ingehuurd. Zoals eerder aangegeven, zijn zij de hele dag op straat om een helpende hand te bieden dan 
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wel mensen aan te spreken. Verder geldt dat wij waar mogelijk meewerken met de ondernemers en 
nadenken over de mogelijkheden binnen de wettelijke kaders. 
 
Vraag 2b 

politie om op drukke momenten vaker in de winkelcentra te surveilleren en ondernemers zo te ontlasten? 
Zo ja, wat zijn de gemaakte afspraken? Zo nee, bent u bereid om afspraken te maken en hiertoe op korte 
termijn het initiatief te nemen? 
 
Antwoord:  
Er zijn al afspraken tussen de Politie en de gemeentelijke handhaving om vaker in de 
verschillende winkelcentra en op andere drukke locaties aanwezig te zijn i.v.m. de coronamaatregelen. 
De winkeliersverenigingen kunnen met hun vragen en/of verzoeken contact opnemen met de 
bedrijfscontactfunctionaris. 
 
Vraag 3a 
De raad en het college hebben op 7 april een brief ontvangen van een betrokken inwoner. In deze brief 
stelt de betreffende inwoner voor om geïnspireerd door initiatieven elders in het land een zogeheten LAT-
actie te starten in Ridderkerk. Dit om ondernemers die het door de  
coronacrisis moeilijk hebben een steuntje in de rug te geven. Deze LAT-actie zou, kort gezegd, inhouden 
dat inwoners een latje (waarop hun naam komt te staan) of een voucher kunnen kopen bij een 
ondernemer van hun keuze voor een uitgave die zij in de toekomst willen doen, zoals een bezoek aan 
horeca, kapper of beautysalon. De inwoner ziet bij de actie ook een ondersteunde rol voor de gemeente 
weggelegd om de actie een zo breed mogelijk podium te geven. Daarnaast geeft hij aan dat de gemeente 
tot een bepaald bedrag garant zou kunnen staan voor uitgegeven latjes en vouchers. Als een 
ondernemer die latjes of vouchers heeft uitgegeven onverhoopt toch failliet gaat, zijn inwoners hun geld 
niet of slechts gedeeltelijk kwijt.   
 
Heeft u de betreffende brief gelezen? 
 
Antwoord: Ja. 
 
Vraag 3b  
Hoe staat u tegenover het voorgestelde idee? 
 
Antwoord:  
Het is goed om te zien dat inwoners zich betrokken voelen bij de lokale ondernemers, dergelijke 
betrokkenheid is straks vanuit de gehele bevolking nodig om de ondernemers er bovenop te helpen. We 
waarderen de betrokkenheid van de inwoner met de lokale ondernemers bijzonder. De veronderstelling 
dat een dergelijk initiatief helemaal niets kost, is een te optimistische voorstelling van zaken. Om zoiets 
goed in de markt te zetten is inzet van uren en budget noodzakelijk en beide zijn niet voorhanden. 
 
 



 

 

 
 
Vraag 3c  
Welke mogelijkheden ziet u om dit idee in Ridderkerk van de grond te krijgen en wat is daarvoor nodig? 
 
Antwoord:  
Zoals gezegd vergt de uitvoering inzet van uren en budget, als hiervoor actieve vrijwilligers opstaan is dat 
een eerste voorwaarde.  
 
Vraag 3d 
Welke rol ziet u daarbij weggelegd voor de gemeente? 
 
Antwoord:  
De gemeente zal een initiatiefnemer waar mogelijk steunen, maar op dit moment is er geen budget 
beschikbaar gesteld door de raad. Garantstellingen kosten immers ook geld. 
 
Vervolgvraag 3d 
Op welke hulp of ondersteuning van de gemeente kunnen/mogen ondernemers rekenen die een voucher 
willen uitgeven of met een ander initiatief komen om ten tijde van de coronacrisis (extra) omzet te 
genereren? 
 
Antwoord:  
Zoals gezegd stelt de gemeente zich welwillend en coöperatief op naar de ondernemers in deze moeilijke 
periode ook voor dergelijke initiatieven. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
  
  
 
 
  
dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
 


