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Geachte mevrouw, heer,
Op 26 juli 2020 is door de fractie OP een ex artikel 40 vraag gesteld over Coronaondersteuning. Concreet wordt het college hierin verzocht om een opstartkapitaal van
€9.000 ter beschikking te stellen in de vorm van een subsidie of gift ten behoeve van de
ondernemersfamilie Haverkort.
Vanwege de vakantieperiode ontvangt u hierbij het uitgestelde antwoord op dit verzoek.
Zoals reeds is gecommuniceerd verwijzen wij graag naar de RIB corona update van 20 mei
jl. waarin reeds de lijn is gecommuniceerd met betrekking tot ondersteuningsverzoeken.
Hoewel wij ons volledig beseffen dat de huidige economische situatie het uiterste vraagt
van onze lokale ondernemers zijn wij helaas genoodzaakt dit verzoek om een
opstartkapitaal van Euro. 9.000 af te wijzen. De gemeente kan om juridische, financiele en
principiele redenen niet ingaan op individuele steunverzoeken van ondernemers.
Een belangrijke motivatie hiervoor is dat dit zal leiden tot precedentwerking. Financieel kan
de gemeente dergelijke garantstellingen niet waarmaken. Immers, ook andere
ondernemers zijn veel inkomsten misgelopen en hebben vaak kostbare aanpassingen
moeten doen in hun bedrijfsvoering. Ook hen zou dit recht dan toekomen.
Op juridisch terrein voldoet een dergelijke transactie niet aan de regelgeving die gesteld
wordt omtrent staatssteun. Toekenning van dit verzoek zou immers leiden tot oneerlijk
voordeel ten opzichte van andere ondernemers door toedoen van de overheid.
Wij zijn dus genoodzaakt dit verzoek af te wijzen en de betreffende ondernemer te
adviseren zich te wenden tot landelijke regelingen voor ondernemers die opvraagbaar zijn
via de Kamer van Koophandel.
Wij wensen de betreffende ondernemer veel sterkte toe in deze lastige tijd en hopen u
hiermee voldoende te hebben geinformeerd.
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Beantwoording artikel 40 vraag
reglement van Orde fractie OP
Fourneren opstartkapitaal
€ 9.000 t.b.v. kermis

