Aan het team economische en/of sociale zaken,

Allereerst zouden wij jullie willen vragen deze mail ook door te zetten naar de
gemeenteraden, colleges en wethouder EZ. In de afgelopen 14 maanden hebben jullie je
extreem hard ingezet voor de ondernemers uit jullie regio. Dank daarvoor, zonder jullie
zouden er waarschijnlijk een hoop prachtige bedrijven verloren zijn gegaan.
Toch zullen ook jullie gemerkt en gehoord hebben dat er in het afgelopen jaar regelmatig
ondernemers zijn die tot op heden geen steun hebben mogen ontvangen. In de kern zijn deze
bedrijven niet anders dan de rest en vallen ze even gemakkelijk in de geest en doelstelling van
de steunpakketten, maar toch hebben ze door schrijnende externe factoren hier geen aanspraak
op mogen maken. Hierdoor is landelijk een groep van circa 800 ondernemers, ten onrechte,
extra in de schulden terecht gekomen.
Nu zijn er al landelijk door verschillende gemeentes noodfondsen en speciale
overbruggingsleningen opgetuigd om deze groep lokale ondernemers toch de nodige steun te
bieden in deze crisis. Per gemeente gaat het hier geschat om ongeveer 3 tot 7 ondernemingen.
Gezien de huidige terughoudendheid van het kabinet en de beperkingen in de uitvoerbaarheid
van het RVO, zouden wij jullie graag willen betrekken in het meedenken richting een
geschikte oplossing.
Graag zouden wij jullie willen uitnodigen om de onderstaande enquête (3 vragen, minder dan
1 minuut tijd) in te vullen vanuit jullie rol als gemeente richting de ondernemers. De
resultaten die we willen verkrijgen, zullen wij vervolgens actief delen met het kabinet,
ondernemersorganisaties en de VNG.
Wij zijn benieuwd in hoeverre uw team vanuit de gemeente overweegt om ook specifieke
fondsen of instrumenten op te stellen voor deze tussen de wal en schip gevallen ondernemers.
Dit om, in onze ogen onnodige, economische en maatschappelijke schade te voorkomen en
daarmee ook een mogelijke schuldhulpvraag bij de gemeente voor te zijn…
Wij hopen dat jullie bereid zijn om ons hierover te informeren. Uiteraard hebben wij de
korte enquête van 3 vragen zo ingericht dat jullie deze anoniem kunnen invullen. Contacteer
ons daarnaast gerust als er andere gedachtes, vragen of ideeën zijn omtrent de huidige
problematiek. Mocht u interesse hebben in de documentatie (collegeadvies,
raadsinfobrief, formulieren, minimisverklaring, beleidsregels etc.) omtrent het
noodfonds van gemeente Oldenzaal, mail ons dan op onderstaande gegevens.
Link vragenlijst
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0RGiyuEk9BagIf71ezHVPW0GNJ8LGdmI
ERW4SSqAuaPjsQ/viewform?usp=sf_link
Met vriendelijke groet,
Kevin de Krieger
Initiatiefnemer IVBDB.nl

Let’s connect on LinkedIn!

