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Nederland zit sinds 14 december 2020, in een strenge lockdown. Ondanks de eerdere
steunmaatregelen die het kabinet getroffen heeft voor ondernemers, bereiken ons de laatste weken
diverse noodkreten van ondernemersin Stichtse Vecht bij wie het water echt aan de lippen staat. Het
gaat om ondernemers die actief zijn in de horeca en de detailhandel. Nu de lockdownlanger duurt en
het nog onzekeris wanneerhoreca en niet-essentiéle winkels weer open mogen,dreigen
faillissementen.

Graag delen wij met u de knelpunten die ondernemerservaren, opdat u daar rekening mee kunt
houdenbij het vormgeven vanhet additionele steunpakket voor ondernemers, zoals dat werd
aangekondigd door premier Rutte in de persconferentie van 12 januari jl.:

Verhoog de maximering die nu geldt rondom de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
De maximering die nu geldt voor de TVL ervaren veel ondernemersals volstrekt
onvoldoende om hunvaste lasten te kunnenbetalen. Voor middel/grotere bedrijven met
80/90/100%-omzetdaling is de TVL van maximaal 90.000 euro, slechts dekkend voor een
zeerklein percentage van de vaste lasten.

Verhoog de voorraadvergoeding
Vooralvoorde detailhandelis het een hard gelag dat zij in de voor de omzet zo belangrijke
decembermaand de deuren wederom hebben moetensluiten. Winkeliers zitten straks met
onverkoopbare “decemberproducten”.

Tref ook een regeling voor startende ondernemers
Als voorbeeld sturen wij u een recent krantenartikel mee uit de Gooi-en Eemlander. Daarin
staat de casus beschreven van een startende horeca-onderneemster in Vreeland (gemeente
Stichtse Vecht). Zij heeft het loodzwaar omdat ze naast de meeste steunmaatregelen grijpt
vanwege het feit dat ze geen omzet over 2019 kan laten zien. Datlot treft uiteraard veel
meer starters en wordt als uitermate onrechtvaardig ervaren.

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl
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- Kijk bij diverse regelingen per maand en niet per kwartaal

In Q3 hebben de meeste ondernemers nog een redelijke omzet kunnen draaien, maar in het

laatste kwartaal liepen veel zaken nog wel in oktober, maarniet in november en december.

Mocht u over deze problemen en aangedragen ideeën van gedachten willen wisselen, dan zijn wij

daar gaarne toe bereid.

Laten we er als overheden voor zorgen dat er geen ondernemers en zzp'ers in het zicht van de

haven, gedurende de uitrol van het vaccinatieprogramma, alsnog kopje onder gaan. Het is voor

Nederlandse steden en dorpen van belang dat, als we uit de lockdown komen, we ook nog levendige

stads- en dorpscentra hebben met een bloeiende horeca en een gevarieerd winkelaanbod.

We wensen u veel wijsheid toe en zien uw reactie graag tegepet

  

 

 
burgemeester
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