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Geachte Raad,
Door raadslid K. van Meenen van de VVD-fractie zijn op zondag 15 maart 2020 vragen gesteld met
betrekking tot “Ondersteuning Voorschotense ondernemers n.a.v. Corona maatregelen”. De
beantwoording van deze vragen treft u hieronder aan.
Alvorens deze vragen te beantwoorden een opmerking vooraf.
Het kabinet heeft een groot pakket maatregelen genomen om ondernemers en zzp-ers in deze
crisis te ondersteunen. Een overzicht hiervan vindt u op de website van onze gemeente.
De gemeente neemt maatregelen die op het eigen instrumentarium betrekking hebben, in nauwe
afstemming met enerzijds de lokale ondernemers en zzp-ers en anderzijds het nationale beleid.
Vraag 1.
In hoeverre is het college op de hoogte van liquiditeitsproblemen bij ondernemers in Voorschoten
als gevolg van de coronavirus maatregelen?
Antwoord 1
Een gemeente mengt zich in principe niet in de boekhouding bij individuele ondernemers. Daarom
dat de gemeente alleen op de hoogte is of kan zijn wanneer een ondernemer actief dit kenbaar
maakt. Hetzij via contact met verschillende ondernemersverenigingen of via de afdeling Werk en
Inkomen. Mocht een ondernemer zich met vragen melden bij de gemeente dan zullen we deze
ondernemer zo goed mogelijk ondersteunen. Dit kan zijn doorverwijzen naar landelijke regelingen
of aanmelden voor lokale regelingen. Momenteel ziet we een toename in aanvragen bij ons Werk
en Inkomen loket in Leidschendam-Voorburg.
Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen een beroep doen
op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) wanneer zij aan de voorwaarden voor
deze regeling voldoen. Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Dit staat beschreven in het
gezamenlijk bericht op de website van de Gemeente Voorschoten en Wassenaar. Deze is
gepubliceerd op 16 maart met het kopje economische maatregelen en mogelijkheden voor
ondernemers in Voorschoten.
Vraag 2
Is het college bereid om ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor de gemeentelijke
heffingen? Zo nee waarom niet?
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Antwoord 2.
De gemeente Voorschoten werkt met het Hoogheemraadschap Rijnland, de Leidse regio
gemeenten en andere gemeenten samen in de BSGR. Door de BSGR is na overleg met de
deelnemers tot de volgende maatregelen besloten:
1. Uitstel gemeentelijke aanslag tot 31 augustus.
Om de ondernemers, op eigen verzoek, uitstel te verlenen tot uiterlijk 31 augustus 2020 voor de
gecombineerde gemeentelijke aanslag.
2. Uitstel toeristenbelasting.

De voorlopige aanslag toeristenbelasting 2020 wordt niet eerder dan eind augustus opgelegd.
Een persbericht hierover is door de BSGR verzonden. Meer informatie, ook over eventuele nieuwe
maatregelen, is de vinden op de site van de BSGR en van de gemeente Voorschoten.
Vraag 3
Welke andere maatregelen kunnen wij als gemeente Voorschoten treffen om de ondernemers te
ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie?
Antwoord 3
De gemeente zal zorgen dat actuele informatie aangaande het coronavirus via de
communicatiekanalen wordt aangeleverd. Er is een gezamenlijk bericht van gemeente Voorschoten
en Wassenaar geplaatst en verspreidt waarin maatregelen, mogelijkheden en meer concrete
informatie staan die belangrijk zijn voor de bedrijfsvoering van ondernemers.
Verder is het wijzen op nieuwe, bestaande en aangepaste regelingen zoals Besluit bijstandverlening
zelfstandigen en verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf een maatregel die ondernemers
kunnen ondersteunen in deze uitzonderlijke situatie.
Het College zal continue blijven monitoren om gezamenlijk met de ondernemers de handen in een
te slaan om door deze moeilijke situatie te komen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

A. R. de Graaf,
gemeentesecretaris

P.J. Bouvy-Koene,
burgemeester

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief.
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