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ONDERWERP 

Steunmaatregelen i.v.m. de coronacrisis 

Geachte leden van de raad, 

Nederland is sinds februari 2020 in de ban van het coronavirus. De door de regering 
opgelegde maatregelen tot bestrijding van het coronavirus hebben ingrijpende gevolgen 
voor ondernemers. Een groot deel van ondernemend Nederland zag zijn omzet drastisch 
dalen of zelfs helemaal wegvallen. 

Bij de gemeente Vlissingen komen uiteenlopende verzoeken om steun binnen. De meeste 
verzoeken hebben betrekking op liquiditeitssteun. In zijn vergadering van 21 april 2020 heeft 
het college een algemeen steunkader vastgesteld op basis waarvan zulke steunverzoeken 
kunnen worden afgewikkeld. Over dat besluit bent u al eerder geïnformeerd. 

De algemene steunmaatregelen kunnen als volgt worden samengevat: 
a. het verlengen van betalingstermijnen tot minimaal twee maanden, 
b. het op verzoek verlenen van uitstel van betaling, 
c. het op voorschotbasis doorbetalen van subsidies en contractuele betalingsverplichtingen, 
en 
d. het versneld betalen van lopende betalingsverplichtingen. 
De doelgroep is ingekaderd tot ondernemers, organisaties en instellingen in Vlissingen die 
staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Afgelopen jaar hebben we diverse concrete toepassingen van dit algemeen kader gezien 
voor specifieke doelgroepen. In het sociaal domein zijn bijvoorbeeld de gecontracteerde 
vervoerders in het doelgroepenvervoer voor enige tijd doorbetaald terwijl het vervoer stil lag, 
zijn meerkosten aan zorgaanbieders gecompenseerd en is afgezien van het innen van eigen 
bijdragen voor sociale voorzieningen. De voor 2020 toegekende eenmalige en structurele 
subsidiebedragen zijn op de reguliere betaaldata uitgekeerd, ongeacht of de gesubsidieerde 
activiteiten plaats hebben kunnen vinden, en de belastingsamenwerking heeft op alle 
ontvangen verzoeken om uitstel van betaling maatwerk geleverd. Een heel andere soort 
steunmaatregel betrof de halvering van de precariobelasting voor horecaterrassen. 

Na een mooie zomer met versoepelde coronamaatregelen zagen we dat het coronavirus 
helaas weer snel om zich heen greep. De regering heeft nieuwe coronamaatregelen moeten 
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afkondigen om de verspreiding van het virus in te dammen. Die ontwikkeling was voor het 
college aanleiding om de algemene steunmaatregelen nieuw leven in te blazen. In zijn 
vergadering van 10 november 2020 heeft het college besloten dit algemeen steunkader te 
verlengen tot het einde van 2020. 

In december heeft de regering een algemene lockdown afgekondigd, in januari aangevuld 
met een avondklok. Deze maatregelen zijn inmiddels verlengd. Het college heeft in zijn 
vergadering van 30 maart 2021 dan ook besloten om het algemeen steunkader opnieuw te 
verlengen, ditmaal tot en met 31 juni 2021. Het algemeen steunkader biedt de gemeente 
een denkkader bij de beoordeling van binnenkomende steunverzoeken van ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. De tot nu toe door de gemeente getroffen steunmaatregelen 
sluiten allemaal aan bij dit denkkader. In die zin heeft het algemeen steunkader zijn nut al 
bewezen. 

Tegen de zomer zal opnieuw worden bekeken wat de stand van zaken is voor ondernemers 
en instellingen in Vlissingen en of een nieuwe verlenging van de steunmaatregelen wenselijk 
is. Voor dat geval is de wethouder financiën thans gemachtigd om het algemeen steunkader 
op eigen gezag te verlengen voor een nieuwe periode. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris, de burgemeester, 

mr. drs. ing. M. van Vliet drs. A.R.B. van den Tillaar 
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