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Economische maatregelen voor ondernemers in
Voorschoten vanwege het coronavirus

Geachte Raad,
Door middel van raadsinformatiebrieven houden wij u periodiek op de hoogte van alles wat we
doen, wij hebben u vrij recent geïnformeerd over de lokale stand van corona zaken wat betreft
toezicht & handhaving maar ook over het georganiseerd sporten van jongeren en het weer naar
school gaan en de inventarisatie van de opvang van kinderen. Met deze raadsinformatiebrief
informeren wij u graag over de economische maatregelen die tot nu toe zijn getroffen in
Voorschoten naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus.
Op zondag 8 maart 2020 heeft het kabinet op advies van het RIVM maatregelen getroffen om
de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben grote
economische gevolgen voor ondernemers, ook in Voorschoten. Het kabinet heeft sindsdien een
reeks van economische maatregelen genomen om de ergste financiële gevolgen voor
werknemers, ondernemers en zelfstandigen te compenseren.
Ook vanuit de gemeente Voorschoten is gekeken hoe wij onze eigen ondernemers kunnen
steunen. Niet alleen met financiële ondersteuning maar ook met praktische maatregelen.
In de raadinformatiebrief van 17 april bent u geïnformeerd over de reeds lokaal getroffen
maatregelen van de BSGR zoals uitstel van de termijn gemeentelijke aanslag en
toeristenbelasting (t/m 31 augustus), de oproep aan huurders en verhuurders: werk samen!, en
natuurlijk de dagelijkse up-to-date informatie voor ondernemers op www.voorschoten.nl.
In aanvulling op bovenstaande maatregelen heeft het college van B&W besloten om de
ondernemer van Voorschoten bij te staan met de volgende financiële tegemoetkomingen:
1. Geen huurgelden terrassen opleggen over genoemde periode
Op dit moment is de horeca, inclusief de terrassen gesloten. Om te voorkomen dat men toch op
het terras “samenkomt” hebben de horecaondernemingen de terrassen afgesloten en
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leeggemaakt. Dit in het kader van de openbare orde en veiligheid voor met name de
volksgezondheid. In de periode van 1 maart tot en met 1 juni (3 maanden) zal de gemeente
geen huurgelden innen voor de terrassen. Deze tegemoetkoming geldt vooralsnog tot en met 1
juni. De gederfde inkomsten bedragen, voor de 11 horecaondernemers, gezamenlijk € 1.018,-voor 3 maanden.
2. aanslag marktgelden verminderen/niet in rekening brengen
Vanwege verdere maatregelen van het kabinet was het vanaf vrijdag 27 maart 2020 niet meer
mogelijk om alle marktkramen te plaatsen met een afstand van 1,5 meter. Vanaf dat moment is
er besloten om tot nader order geen marktkramen die geen etenswaren verkopen (zgn. nonfood) toe te staan op de weekmarkt van Voorschoten. Het gaat hier om 9 marktkooplui waarbij
voor de periode van 1 april t/m 1 juni gezamenlijk een bedrag van € 2.027,-- niet in rekening
wordt gebracht.
3. Leges voor evenementen die niet doorgaan
Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 juni geen evenementen mogen plaats vinden. Binnen de
gemeente Voorschoten zijn er geen evenementen waarvoor op dit moment leges zijn betaald.
Dit komt omdat er voor evenementenvergunningen aan stichtingen en verenigingen (wat het
grootste deel is) geen leges wordt berekend.
Tot slot
De verwerking van bovenstaande financiële gevolgen zijn voor de periode van 1 maart t/m
1 juni 2020. Echter als er na 1 juni nieuwe maatregelen worden genomen door het kabinet wat
wellicht kan leiden tot aanvullende financiële implicaties, dan wordt u nader geïnformeerd.
De raadsinformatiebrief zelf heeft geen financiële gevolgen. De genoemde maatregelen leiden
tot een nadeel op de begroting. De Verwerking van de financiële gevolgen zullen voor zover
bekend verwerkt worden in de voorjaarsnota. In de 1e helft van mei zal er een informatiebrief
komen met daarin een inschatting van alle financiële implicaties.
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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