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lokale noodmaatregelen in het kader van de Corona-crisis

Geachte leden van de raad,

De uitbraak van het Corona-virus heeft verstrekkende gevolgen voor de ondernemers in
onze gemeente. Restaurants en cafés hebben hun deuren al moeten sluiten voor het
publiek. Detailhandelsbedrijven hebben met vraaguitval te maken. De situatie bij andere
bedrijven verschilt sterk.

Op 17 maart 2020 heeft het kabinet een uitgebreid maatregelenpakket afgekondigd om de
klappen voor de ondernemers op te vangen en te verzachten. Ook wij hebben onderzocht
hoe we ondernemers met lokale maatregelen tegemoet kunnen komen. ln deze brief leggen
wij een aantal maatregelen voor die moeten voorkomen dat ondernemers de komende
periode in de knel komen. Het betreft generieke maatregelen. Tevens zullen we nagaan of
en hoe we ondernemers met specifieke maatregelen kunnen helpen. Dat vergt maatwerk.

Het maatregelenpakket van de gemeente ziet er als volgt uit:

a) het bieden van de moqeliikheid tot uitstel van betalinq van de OZB aan
ondernemers. (op aanvraaq):
Ondernemers kunnen een vezoek hiertoe indienen bij team belastingen. Dit wordt
meegenomen in de communicatie over de lokale maatregelen voor ondernemers. De
financiële consequenties van deze maatregel zijn op dit moment lastig in te schatten.

b) faciliteren bii het verzoeken van vastqoed eioenaren van bedriifspanden om
coulance bii betalinq van huurpenninoen:
Er gaat een brief uit naar de vastgoedeigenaren met de oproep om coulant om te
gaan met de huurbetalingen.
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c) toeristenbelastinq
Voorgesteld wordt om vooralsnog geen wijziging te doen op de toeristenbelasting,
omdat de heffing en inning pas achteraf in februari 2021wordt gedaan over de

werkelijk gemaakte kosten. Wel kan er voor de betaling van toeristenbelasting over

het afgelopen jaar uitstel worden aangevraagd.

Organisatie
Voor ondernemers met vragen over de noodmaatregelen is een 'noodloket' ingesteld. Het

betreft een rechtstreeks telefoonnummer. Dit telefoonnummer wordt bemand door mede-

werkers van het subteam Economie. Zij kunnen ondernemers informeren over de noodmaat-

regelen en doorverwijzen naar onder meer de landelijke overheid.
Aanvragen die relatie hebben tot de invloedssfeer van de gemeente worden voor besproken

in het team ondernemersverzoeken en wekelijks ter behandeling aan ons voorgelegd. Hierin

worden verschillende aanvragen - die wij reeds hebben gezien - voorbereid.
Verder wordt intern aandacht besteed aan het tijdig accorderen van facturen om de economie
gaande te houden.

Bij het bestaande zelfstandigenloket van de gemeente wordt alles op alles gezet om de
getroffen zelfstandigen zonder personeel van inkomen en bedrijfskrediet te voorzien. De

tijdelijke noodmaatregel, die door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op

17 maart2020is genomen, zal echter nog nader moeten worden uitgewerkt. Overigens

bestaat er de verwachting dat voor de behandeling van alle aanvragen extra personeel zal

moeten worden ingezet.

Regionale afstemming
Binnen de deelregio Zaanstreek-Waterland en de Metropoolregio Amsterdam vindt
bestuurlijk en ambtelijk afstemming plaats over de lokale maatregelen die gemeenten

hebben getroffen en nog zullen treffen. Voor Zaanstreek-Waterland is ambtelijk een

regionaal crisisteam opgericht.
Het MRA-bureau heeft samen met de gemeente Amsterdam het initiatief genomen om de

economische effecten van de huidige crisis te meten en te monitoren. Daartoe wordt gebruik

gemaakt van de expertise die bij de gemeente Amsterdam en de overige gemeenten over

de regionaal economische ontwikkelingen (onder meer vanwege het jaarlijks opstellen van

de zogenaamde Amsterdamse Economische Verkenningen) beschikbaar is.

Communicatie
De gemeenten Purmerend-Beemster beschikken over een nieuwsbrief aan ondernemers.
Dit middel is uitermate geschikt om alle ondernemers snel en adequaat op de hoogte te
stellen. Meer uitvoerige informatie kan worden opgenomen op website(s). Ook andere

organisaties communiceren over noodmaatregelen aan ondernemers, zoals het Corona-loket

van de Kamer van Koophandel en het recent opgerichte regionale startersloket voor
Zaanstreek-Waterland. Deze websites zijn zo volledig dat daarna verwezen kan worden. De

komende tijd zullen ondernemers via alle kanalen op de hoogte worden gehouden van de

Corona-crisis en de noodmaatregelen die landelijk en lokaal getroffen zijn en worden.

Fi nanciële consequenties
Over de financiële consequenties van de lokale maatregelen valt in dit stadium nog weinig

te zeggen. Wij gaan vooralsnog uit van een bedrag tussen € 50.000,-- en € 75.000,-.
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Zodra daarover meer bekend is of wordt, zullen wij u nader informeren. Overigens zullen

alle financiële consequenties worden meegenomen in de kadernota.

Wijwillen met alle genoemde maatregelen bijdragen aan de financiële verlichting voor

ondernemers in deze moeilijke en ongewisse tijden en zo tegemoetkomen aan de zorgen

zoals deze in recente gesprekken met het Beemster bedrijfsleven naar voren zijn gebracht.

Vandaar dat wij u voorstellen met deze maatregelen in te stemmen. Wij zullen u op de

hoogte houden van alle ontwikkelingen

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.

A.J.M. van Beek
burgemeester

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris


