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Geachte mevrouw Verdiesen en heer Rijsdijk, 
 
Op 23 april jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over mogelijkheden voor economische 
steunmaatregelen voor lokale ondernemers vanwege coronamaatregelen. Hieronder vindt u onze 
beantwoording. 
 
Vraag 1 
Welke maatregelen overweegt het college nog meer te nemen ter ondersteuning van onze lokale 
ondernemers? En waar hangt het eventueel van af of er nadere maatregelen genomen en/of aan de 
gemeenteraad voorgesteld worden? 
 
Antwoord:  
Wij hebben recent besloten af te zien van het heffen van precariobelasting in 2020. Dit geeft verlichting 
aan met name horeca en detailhandel, twee van de door de maatregelen zwaarst getroffen branches.  
 
Vraag 2 
Indien het college niet voornemens is om extra maatregelen te nemen en/of voorstellen te doen, waarom 
heeft het college dat dan besloten? 
 
Antwoord:  
Zie antwoord op vraag 1. 
 
Vraag 3 
Hoe staat het college tegenover het oprichten van een revolverend investeringsfonds voor onze lokale 
ondernemers? 
 
 



 

 

 
 
Antwoord:  
De kern van het probleem is niet een gebrek aan investeringskapitaal in de markt, maar de beperkende 
werking van de corona-maatregelen op de economie. Op korte termijn brengt een investeringsfonds 
daarin geen verlichting. Bovendien is er via de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Innovation Quarter 
al een investeringsfonds beschikbaar voor bedrijven in de regio. Daarnaast heeft het Kabinet 
miljoen uitgetrokken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb-ers. De 

 verstrekken op verzoek van het kabinet deze Corona-
OverbruggingsLening (COL). 
 
Vraag 4 
Hoe groot zou een efficiënt onder punt 3 genoemd revolverend investeringsfonds moeten zijn? 
 
Antwoord:  
Dit is, gelet op het voorgaande antwoord, niet van toepassing. 
 
Vraag 5 
Is het college voornemens een deel van de opbrengst van de Eneco aandelen aan te wenden als 
financiële ondersteuning van onze lokale ondernemers? Zo nee, waarom niet? Zo ja, aan welk bedrag 
wordt dan gedacht? 
 
Antwoord:  
De opbrengst van de aandelen van Eneco is toegevoegd aan de algemene reserve. Wij hebben enkele 
maatregelen genomen om lokale ondernemers te ondersteunen zoals het niet heffen van 
precariobelasting. Deze maatregelen zijn aangemerkt als brandzaak.  
 
 
Hoogachtend, 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris,     de burgemeester, 
  
  
 
 
  
dhr. H.W.J. Klaucke    mw. A. Attema 
 


