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Beste heer, mevrouw,
Wij ontvingen op *23 april 2020 uw vragen ex artikel 37 RvO over “Extra tijdelijke ondersteuning van
ondernemers”. Hieronder beantwoorden wij uw vragen.
1. Bent u bereid, in deze uitzonderlijke tijd, tijdelijk het betaald parkeren in het centrum af te schaffen
ter ondersteuning van de ondernemers?
Het tijdelijk afschaffen van betaald parkeren staat lijnrecht tegenover het beleid dat we tot op heden
in de Coronacrisis uitdragen en uit willen dragen, namelijk dat we grote aantallen mensen op straat
en in het centrum nu juist willen ontmoedigen. Het doel van het tijdelijk afschaffen van betaald
parkeren is (kennelijk) om mensen te stimuleren naar het centrum te komen, om zo meer aanloop bij
winkels te creëren. Dit staat haaks op de boodschap die het RIVM en ook wij zelf uitdragen, namelijk
blijf binnen, beperk sociaal contact en beperk je tot de hoogstnoodzakelijke activiteiten buiten. Wij
handelen vanzelfsprekend met name ook vanuit de richtlijnen van de RIVM. Daarnaast opent, zoals
bekend, gratis parkeren alle deuren voor lang parkeerders, niet zijnde de bezoekers van het centrum
die u voor ogen heeft.
2. In bepaalde gemeenten betaalt de horeca tijdelijk geen precario/ terrasbelasting in verband met het
sluiten door de corona maatregelen. Bent u bereid om deze gemeenten te volgen?
Voor terrassen op gemeentegrond wordt precariobelasting geheven. Duidelijk is dat de terrassen
vanwege het coronavirus niet het gehele jaar of seizoen geplaatst kunnen worden. De gemeente
vermindert de aanslag met deze maanden.
3. Bent u in overleg met het citymanagement over aanvullende maatregelen die er aan bij kunnen
dragen dat zij het hoofd boven water kunnen houden?
Ja, vanaf het begin van de Coronacrisis hebben wij het overleg gezocht met Centrummanagement,
individuele ondernemers en andere ondernemersplatforms. Zo hebben onlangs alle voorzitters van
de ondernemersverenigingen een brief gehad waarin aangeboden wordt het restant van het
economisch stimuleringsbudget in te zetten tijdens de corona crisis. In deze brief is hen gevraagd
aan te geven op welke wijze wij hun hiermee het beste kunnen helpen. Hierop hebben wij veelal
positieve reacties ontvangen en inmiddels is een deel van het budget toegekend.

4. Ook onze ondernemers buiten het centrum kunnen extra steun gebruiken; bent u ook met hen in
gesprek om extra aanvullende gemeentelijke maatregelen te onderzoeken en in te voeren?
Ja, zie ook beantwoording van vorige vraag. Bij het toekennen van het budget is zo goed mogelijk
rekening gehouden met de inbreng van alle voorzitters. We zoeken actief contact met ondernemers
via het ondernemersspreekuur, maar ook door de crisis en de gevolgen van de crisis consequent te
agenderen in alle reguliere overlegvormen die we met ondernemers hebben. Om ZZP’ers en kleine
ondernemers zo goed mogelijk te bedienen hebben we afdelingen die zich bezighouden met de
TOZO-regeling opgeschaald en opgeleid. Op dit moment werken er 25 mensen fulltime (incl.
feestdagen en avonden) om deze groep ondernemers zo snel en goed mogelijk te faciliteren.
5. Mocht de beschikbare 30.000 euro niet voldoende zijn, bent u dan bereid om met een kredietvoorstel
naar de gemeenteraad te komen?
Op verzoek van de ondernemers is ook een deel van het economisch stimuleringsbudget nu niet
toegekend zodat er ook nog middelen beschikbaar zijn voor acties ná de corona crisis. Of er in de
toekomst nog extra kredieten nodig en beschikbaar zijn zal op dat moment bekeken worden. We
hebben ondernemers gevraagd om vooral creatief te blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden
in deze tijd. En zeker niet te schromen om deze aan ons voor te leggen. Vanzelfsprekend zullen wij
meewerken waar we kunnen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Boxtel,

De secretaris,
A.E. Kraal

De burgemeester,
R.S. van Meygaarden
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