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Aanvullende Corona-vragen 
 
Het college heeft op 21 april een presentatie gehouden rondom coronacrisis met de titel 
Handelingsperspectief & inzicht in financiële effecten 
De fractie van Beter Voor Dordt heeft naar aanleiding van deze presentatie de volgende vragen: 
In de media, maar ook van individuele ondernemers, vernemen wij dat vele huurders (klein of groot) op dit 
moment vanwege het effect van de coronamaatregelen niet meer in staat zijn geheel of gedeeltelijk aan hun 
betalingsverplichtingen te voldoen (o.a. huur, energielasten en belastingen etc.,) Vanuit Rijksoverheid zijn 
weliswaar ondersteunende maatregelen genomen, maar deze vinden de ondernemers veelal niet toereikend. 
Juist in een tijd dat de spanningen tussen belangrijke economische partijen (huurder-verhuurder-
nutsbedrijven etc.,) vanwege het wegvallen van liquide middelen oplopen, zijn wij benieuwd naar de rol die de 
gemeente zich toegeëigend om dreigende impasses tussen belangrijke partners in het economische verkeer 
zoveel mogelijk te voorkomen.  
Jarenlang is door de gemeente geïnvesteerd in een levendige binnenstad en bestrijden van leegstand, maar 
ook revitalisering van wijkeconomie en herstructurering van industrieterreinen. In het verlengde van deze 
feitelijke constatering zijn wij van mening dat toekijken geen optie is. In dit kader hebben we de volgende 
vragen aan het college. 
 

1. Hoeveel ondernemers (uit de gehele stad) hebben zich bij de gemeente gemeld met corona gerelateerde 
vraagstukken?  

2. Als vervolg op vraag 1. Indien ja, wat was de boodschap van de gemeente richting deze ondernemers? 
3. Heeft u in beeld hoeveel ondernemers momenteel in een situatie zitten dat zij niet aan hun 

betalingsverplichtingen kunnen voldoen vanwege de maatregelen en dreigen uitstel van betaling te vragen? 
4. Kunt u ons een overzicht geven van de meest gestelde vragen die bij Dordt Onderneemt momenteel 

binnenkomen? 
5. In den lande nemen gemeenten, zo ook Dordrecht, maatregelen om coulant te zijn met ondernemerschap 

gerelateerde belastingen door de betalingstermijn op te schuiven.  In hoeverre wordt daar beroep op gedaan in 
Dordrecht?  

6. Er dreigt straks, in algemene zin, een groot deel van de horecazaken om te vallen als er geen aanvullende 
maatregelen volgen. Dit kan desastreuze gevolgen hebben voor Dordt. Er is inmiddels een serieus signaal 
afgegeven door Koninklijke Horeca Nederland. Dordrecht heeft de ambitie om tot de top 5 MKB meest 
vriendelijke gemeentes te horen. Ziet de gemeente in lijn van deze ambitie zich ook verantwoordelijk om 
allerminst namens onze ondernemers een brandbrief te sturen richting Den Haag met het verzoek om extra 
maatregelen te treffen voor deze horecaondernemers, dan wel extra aandacht te vragen voor hun positie.  

7. Wil de gemeente, nu alvast in overweging nemen, dat op het moment dat horecabedrijven weer open kunnen 
maar moeten voldoen aan 1,5 m criterium, zij het aantal m2 terrasruimte in overleg met de gemeente tijdelijk 
kunnen verruimen?  

8. Als Beter Voor Dordt vragen wij wederom aandacht voor woonruimte boven de winkels. Nu winkeliers het 
moeilijker krijgen, zullen beleggers ook steeds meer geconfronteerd worden met verzoeken tot verlaging van de 
huur/stopzetten van huur. Hierdoor is men wellicht geneigd om sneller over te gaan om deze ruimte boven de 
winkels geschikt te maken tot woonruimte zodat hun inkomstenbron ook via een andere route gecompenseerd 
wordt en onze wens vervuld wordt. Wat is de stand van zaken rondom wonen boven winkel?  

9. In relatie tot al de bovenstaande vragen: Welke rol ziet het gemeentebestuur verder voor zich in deze situatie 
richting ondernemers, ook met inachtneming van nieuwe landelijke regelingen zoals de Corona Overbruggings 
Leningen (COL) 
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