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Onderwerp: Beantwoording artikel 38 vragen VVD, Ondernemers en gevolgen corona

Geachte heren Rutten en Blokpoel,

Op 15 maart 2020 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake Ondernemers en gevolgen corona. 
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven 
waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw 
brief bij deze antwoordbrief.

1. Bent u het eens met de VVD fractie dat onze lokale ondernemers steun verdienen bij het 
opvangen van de negatieve effecten van de noodzakelijk maatregelen voor bestrijding van het 
Coronavirus?
Ja, daar zijn we het zeer mee eens en hiervoor leveren we momenteel ook veel inzet.

2. De ondernemers door de maatregelen getroffen worden in hun inkomsten en daardoor een acuut 
liquiditeitsprobleem ontstaat?
Ja.

3. Bent u bereid om op dit gebied enige verlichting te brengen door zoveel als mogelijk uitstel te 
verlenen voor de betaling van de gemeentelijke belastingen ?
De coronacrisis raakt vele ondernemers in Nederland bijzonder hard, zo ook vele Haarlemse 
ondernemers. Het kabinet heeft een uitzonderlijk pakket van noodmaatregelen voor 
ondernemers vastgesteld. De gemeente Haarlem biedt daarnaast een aantal aanvullende lokale 
maatregelen om Haarlemse ondernemers nog meer bij te staan in deze moeilijke tijd, zoals 
uitstel van lokale belastingen en heffingen.

4. Op welke termijn denkt u deze verlichting te kunnen geven?
De maatregelen zijn sinds 20 maart jl. van kracht. Zie voor meer informatie:
https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-ondersteunt-ondernemers-in-financiele-nood-door-
coronavirus/
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Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester,
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