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Geachte mevrouw Kayadoe,

Op 5 maart 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over horecaondernemers. In deze brief
beantwoorden wij uw vragen.

Vraag 1
Is het college op de hoogte van dreigende faillissementen van onder andere horecaondernemers in
Ridderkerk?

Antwoord :

Het is bekend dat met name de horeca het vanwege de maatregelen bijzonder zwaar heeft. De horeca is
langer gesloten geweest dan welke andere branche dan ook. De landelijke maatregelen dekken daarbij
slechts een deel van de kosten van de ondernemers. Dat betekent dat de ondernemers tot heropening
maandelijks geld in hun bedrijf moeten steken. Daar zit voor iedere ondernemer een grens aan. Die grens
dient zich bij de ene ondernemer eerder aan dan bij de andere, maar voor alle ondernemers is de situatie
zorgwekkend. Daar zijn wij ons bewust van en om die reden hebben wij middels een brandbrief vanuit de
MRDH op initiatief van de gemeente Ridderkerk ook bij het kabinet aandacht gevraagd voor de benarde
situatie van de horecaondernemers. Tot op heden is ons één horecaondernemer bekend die naar
aanleiding van de omstandigheden zijn bedrijfsactiviteiten wil staken. Recent is daarover bekend
geworden dat een andere Ridderkerkse ondernemer voornemens is nieuwe horeca activiteiten ter plaatse
in te vullen.

Vraag 2
Neemt het college proactief contact met alle ondernemers? is er exact in beeld welke ondernemers in
zwaar weer zitten?

Antwoord:

Er is vanuit Economie periodiek een horeca-overleg waarvoor horecaondernemers zijn uitgenodigd.
Daarin wordt hen gevraagd naar de actuele stand van zaken en specifieke problemen aan te geven.
Waar mogelijk pakken wij die direct op. Daarnaast weten individuele ondernemers onze
bedrijfscontactfunctionarissen goed te vinden. Die geven op hun beurt via de Nieuwsbrief Ondernemend
Ridderkerk actuele informatie over ondersteunende maatregelen .
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Veel van die maatregelen verlopen via de landelijke overheid, een aantal via de gemeente. Met name de
TC)ZO-regeling, die bestaat uit inkomensondersteuning en/of financiering is een belangrijke maatregel
voor de horecaondernemers. Er is helaas ook een groep ondernemers die buiten alle regelingen valt
Naar aanleiding van een oproep van de gemeente kwamen er hierover ruim twintig gevallen binnen

Vraag 3
Zo ja, is het college voornemens ondersteuning te bieden en tezamen met de ondernemers maximaal de
mogelijkheden te onderzoeken om deze crisis het hoofd te bieden?

Antwoord
Absoluut. Eind 2020 heeft de gemeente Ridderkerk met de gemeente Nissewaard het voortouw genomen
in een collectief schrijven van de MRDH aan het kabinet om aandacht te vragen voor de benarde positie
van de horeca. Dit naar aanleiding van het onder punt 2 genoemde horeca-overleg. In de periode daarna
zijn de regelingen ook daadwerkelijk verruimd

Daarnaast heeft de gemeente Ridderkerk de precario voor 2020 opgeschort. Dat is in het voordeel van
met name de horeca. Ook zijn de terrassen zonder kosten naar fysieke mogelijkheden verruimd tijdens
de heropening in de zomer van 2020 om de schade van begin 2020 in te kunnen lopen. Dit willen we ook
in 2021 voortzetten. Daarnaast werken we voortdurend actief mee met initiatieven van ondernemers om
de crisis te trotseren voor zover de landelijke regels dat mogelijk maken

Begin van het jaar heeft de gemeente Ridderkerk in samenwerking met Barendrecht en Albrandswaard
aandacht gevraagd voor ondernemers die tussen wal en schip dreigen te raken, waaronder enkele
horecaondernemers . Het meest recente initiatief is de subsidieregeling huurcompensatie Corona
Ridderkerk die mede op aangeven van het horeca-overleg tot stand is gekomen. Daarnaast is besloten
de aanslag gemeentelijke belasting voor horecaondememers later te versturen dan voor de overige
ondernemers en willen we ook voor 2021 de precario opschorten. Dit laatste ook overeenkomstig de
aangenomen motie in de raadsvergadering van 18 maart jl.

Vraag 4
Wat zijn naast de bestaande regelingen van de overheid de mogelijkheden voor Ridderkerk om
horecaondernemers de helpende hand te bieden?

Antwoord :

Wat in het vermogen ligt van de gemeente hebben we ook gedaan, zie hiervoor ook het antwoord op
vraag 3.

Vraag 5
Vindt het college de huidige mogelijkheden toereikend genoeg voor de ondernemers in Ridderkerk? Zo
nee, is het college voornemens de huidige mogelijkheden uit te breiden en de raad hierover te
informeren?

Antwoord :

Nee, wij vinden de huidige, landelijke mogelijkheden absoluut niet toereikend voor alle
horecaondernemers. Niet alleen die in Ridderkerk, maar die in heel Nederland. Zolang ondernemers
gesloten zijn en de kosten niet volledig (lees: 100%) gecompenseerd worden, worden zij gedwongen geld
uit privé of middels bedrijfskredieten toe te voegen. Op termijn bedreigt dat het voortbestaan van de
ondernemingen en holt het de financiële situatie van ondernemers steeds verder uit. En dat, zonder enig
perspectief op heropening vinden wij een zeer zorgwekkende situatie. Zoals gezegd, doet de gemeente
wat zij kan, maar uiteindelijk zijn ook de middelen van de gemeente niet oneindig. Uiteraard informeren
wij uw raad over onze initiatieven .
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Vraag 6
Enige weken geleden heeft er een oproep in de Blauwkai gestaan voor ondernemers om zich te melden
met betrekking tot de impact van Corona, hoeveel ondernemers hebben zich gemeld en hebben al deze
ondernemers terugkoppeling gehad?

Antwoord:
Op de oproep hebben 25 ondernemers uit Ridderkerk gereageerd. Alle ondernemers hebben een
bevestiging van ontvangst gekregen en de mededeling dat wij met hun verhaal aan de slag zijn gegaan
richting het kabinet. Twee Ridderkerkse ondernemers zijn tevens benaderd met de vraag of zij mee
wilden werken aan een nieuwsitem voor EenVandaag. Een ondernemer heeft aan het item meegewerkt.
Met vier ondernemers is contact geweest over aanvullende hulpvragen.

Op 25 januari jl. zijn alle ondernemers via onze sociale media op de hoogte gebracht over de uitzending
van EenVandaag. Op 1 februari zijn de binnengekomen signalen gebundeld en in een brandbrief aan de
demissionair ministers van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstuurd. Dit is
middels de Nieuwsbrief Ondernemend Ridderkerk gedeeld met de ondernemers. Op 6 februari hebben
alle 352 aangesloten leden van de VNG een kopie van de verzonden brandbrief ontvangen. Via de
Blauwkai zullen alle ondernemers geïnformeerd worden over de laatste stand van zaken naar aanleiding
van het versturen van de brandbrief

Hoogachtend,

het college van burgemeester en weth
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2980 AG Ridderkerk




