OPEN BRIEF
Aan: leden van het college van B&W in de 22 gemeenten van de Regio Zwolle

Zwolle, 16 maart 2020
Geachte college,
Bijgaand sturen wij u onze brief rondom de effecten van het Corona-virus en de maatregelen die we
vanuit ondernemerszijde voorstaan. Wij weten dat het uw volle aandacht heeft en u weet dat veel
ondernemers en hun medewerkers een zeer zware periode in gaan.
Vanuit de regering worden tal van maatregelen voor ondernemers afgekondigd waarvan de kern kan
worden omschreven als steun zonder daar een grens aan te stellen.
Wij hechten er echter waarde aan om uw speciale aandacht te vragen voor het goed en zeer snel
uitvoeren van dit beleid. Het succes zal volledig afhangen van de uitvoering. De hoeveelheid van
maatregelen in combinatie met de noodzakelijke zeer hoge snelheid zullen maken dat uw
uitvoeringsapparaat genoodzaakt zal worden op een andere wijze te werken als onder normale
omstandigheden en dit zal waarschijnlijk geen comfort geven. Het voortbestaan van veel
ondernemingen hangt hier echter wel vanaf.
In het belang van ondernemers en hun werknemers vragen wij u daarom het leiderschap te tonen dat
deze situatie vraagt.
Hebt u nog vragen over dit schrijven en de uitwerking van deze aandachtspunten, dan kunt u contact
opnemen met Eduard Prins, onze bestuurssecretaris. Dit kan via info@mkbregiozwolle.nl en middels
het telefoonnummer 038 - 3033049.
Namens de besturen van MKB NL Regio Zwolle en VNO NCW regio Zwolle.
Met vriendelijke groet,
Jelle Weever
Voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle

Laurens de Lange
Voorzitter VNO NCW Regio Zwolle

Betreft: Aandachtspunten m.b.t. coronavirus
Vanavond mochten we van onze Minister President horen dat het land niet op slot gaat, maar dat de
coronacrisis nog lang niet voorbij is. Vanuit onze achterban, leden en ambassadeurs krijgen wij
begrijpelijkerwijs verschillende vragen, zorgen en signalen omtrent het coronavirus. Op basis van deze
signalen hebben wij een aantal aandachtspunten geformuleerd die wij willen meegeven aan u als
decentrale overheid, in dit geval specifiek de 22 gemeenten uit Regio Zwolle. Graag werken wij met
uw gemeente samen als partner voor het midden- en kleinbedrijf om deze moeilijke periode zo goed
mogelijk te doorstaan.
Deze brief focust en beperkt zich tot de lokale aangelegenheden. Wij volgen de landelijke
ontwikkelingen over bijvoorbeeld Arbeidstijdenverkorting (ATV) en Borgstelling Midden en Kleinbedrijf
(BMKB) op de voet en MKB Nederland informeert ons en vertegenwoordigt ons op deze schaal. Wij
realiseren ons dat de landelijke schaal grotendeels buiten uw en onze directe beïnvloedingssfeer ligt.
Daarom de volgende lokale aandachtspunten. De landelijke aandachtpunten behoeven geen verdere
herhaling. Daarvoor verwijzen wij u graag naar de sites van MKB Nederland (www.mkb.nl) en VNO
NCW (www.vnoncw.nl).
Loketfunctie en informatievoorziening & aanvragen Bbz
De gemeente heeft wat ons betreft de verantwoordelijkheid om ondernemers en ondernemerskringen
zo goed mogelijk door te verwijzen naar het juiste aanspreekpunt; een noodloketfunctie. Door de
verschillende regelingen en initiatieven is het belangrijk dat de ondernemer met vragen over
bedrijfsactiviteiten en gemeentelijke zaken zo goed mogelijk wordt geholpen.
Zet informatie over de Bbz (bijstandsuitkering voor ondernemers en ZZP’ers) prominent op de
gemeentewebsite en versnel de afhandeling van de aanvragen drastisch. De aanvragen moeten zo
snel mogelijk afgewikkeld worden, doch uiterlijk binnen drie weken behandeld worden in plaats van de
gebruikelijke 13 weken. Zo lang kunnen de ondernemers die hier recht op hebben niet wachten (2/3
ZZP’ers en 1/3 kleine ondernemers beroepen zich doorgaans op deze regeling). Stop op de korte
termijn met de budgettoets; de goeden moeten in deze niet onder de kwaden lijden.
Kortom:
• Noodloketfunctie voor gemeente.
• Aanvragen Bbz versneld afhandelen.
Lokale heffingen
Wij vinden het positief dat minister Bruins duidelijk heeft gemaakt dat het kabinet ondernemers niet in
de steek laat. Met de snelle aanpassing WTV en het uitstel van belastingen zijn ze op het goede
spoor. Hetzelfde moet gelden voor lokale belastingen. Sta uitstel toe op de OZB, de (nu blijkt te hoog
ingeschatte) toeristenbelasting, precariobelasting en waterschapsbelasting (samen met waterschap)
voor bedrijven. En overweeg tevens een verlaging hierop. Dit in ieder geval voor bedrijven uit de
vrijetijdsindustrie en andere sectoren die nu hard worden getroffen. Het gaat hier namelijk niet om
luttele bedragen. Een standaard hotel is bijvoorbeeld ruim €16.000 kwijt aan lokale lasten en
waterschapsbelasting. Een bedrag dat in deze tijden van beperkte liquiditeit bij MKB’ers een groot
verschil kan maken.
Daarnaast zien wij graag de openstaande vorderingen van de gemeente aan ondernemers het liefst
per ommegaande betaald. Tevens verzoeken wij de gemeente geen aanmaningen en/of boetes uit te
sturen, geen invorderingsrente te berekenen en waar mogelijk de reeds geïnde OZB terug te storten
aan de ondernemers die aangeven dit nodig te hebben.
Tevens vinden wij het noodzakelijk dat de tariefsverhoging van de toeristenbelasting - met bijna 25% en OZB zo spoedig mogelijk wordt teruggedraaid. Nog beter zou zijn dat alle gemeenten hun OZB-

tarief stevig gaan verlagen, zodat het lokale bedrijfsleven de kans krijgt om weer aan te sterken.
Kortom:
• Stel belastinginning uit.
• Bereken geen invorderringsrente.
• Stort geïnde OZB en/of andere belastingen terug.
• Draai tariefsverhoging toeristen- en OZB-belasting terug.
• Stuur geen boetes/aanmaningen.
Functioneren van de gemeente
Om zo dienstbaar en doeltreffend mogelijk te zijn, zien wij het als noodzakelijk dat gemeentelijke
afdelingen actief en operationeel blijven. Ook is het van belang dat zij opdrachten blijven verstrekken
en aanbesteden aan het lokale bedrijfsleven om zo de economische schade voor het MKB en de
inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast vragen wij u te kijken of er opdrachten naar voren
gehaald kunnen worden. Op deze manier maken wij ons samen hard door elkaar te helpen. Zet
daarnaast creatieve denkkracht in voor actuele vraagstukken binnen uw gemeente. Denk hierbij aan
het inzetten van creatieve professionals uit de regio Zwolle (Creative Works Regio Zwolle adviseert u
graag).
Kortom:
• Blijf opdrachten verstrekken aan (lokale) MKB’ers.
• Haal (aanbestedings)opdrachten naar voren.
• Zet creatieve denkkracht in voor actuele vraagstukken.
Noodfonds
Vooral veel kleine MKB’ers zijn in liquiditeitsproblemen gekomen. Door deze druk is er weinig
financiële ruimte om kennis en/of bijstand in te kopen voor advisering over P&O-zaken en fiscale
ondersteuning. Het zou in onze optiek goed zijn een bedrag beschikbaar te stellen om dergelijk advies
te kunnen inkopen tegen een (gereduceerd) tarief.
Kortom:
• Stel een bedrag beschikbaar om advies (P&O en fiscaal) in te kopen.
Externe stakeholders
U heeft als lokale overheid veel invloed. Probeer waar mogelijk deze aan te wenden in uw directe
omgeving. Corporaties moeten bijvoorbeeld noodgedwongen onderhoud aan bestaande woningen
uitstellen. Het zou goed zijn als hier nieuwe opdrachten tegenover gezet kunnen worden. Ook banken
kunnen veel in deze coronacrisis betekenen. Wij denken bijvoorbeeld aan het opschorten van
aflossingsverplichtingen. Wij hopen dat u in ieder gesprek met een stakeholder hierover na wilt
denken zodat de pijn voor ondernemers en haar werknemers zoveel mogelijk verzacht wordt.
Kortom:
• Ga met uw stakeholders in gesprek en wendt uw invloed aan.
Exellente uitvoering
Wij zij er van overtuigd dat de sleutel om met succes de economische gevolgen van de crisis te
beperken ligt in de kwaliteit van de uitvoering van de maatregelen die in deze brief staan. Dit vraagt
ongetwijfeld om een ongebruikelijke aanpak. Het praktische effect van de uitvoering dient voorop te
staan. Dit stelt hoge eisen aan snelheid, kwaliteit van communicatie, taalgebruik en besluitvaardigheid.
Het spreekt voor zich dat we in – in het licht van onze samenwerking in Regio Zwolle – graag een
bijdrage willen leveren aan de concrete invulling van deze excellente uitvoering.

