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Geachte mevrouw Pluimers,

Aanleiding:

Op 27 januari jl. stelde u, op basis van artikel 42 van de Organisatieverordening van de 
gemeenteraad, een schriftelijke vraag over een noodfonds voor ondernemers. In deze 
brief reageren wij op de door u gestelde vraag.

Algemeen:

De door u afgegeven signalen over hard getroffen ondernemers zijn ons bekend en 
hebben onze aandacht. De afgelopen jaren zijn door de gemeente een aantal 
maatregelen genomen om ondernemers “lucht” te geven, zoals uitstel betaling van de 
OZB, verruiming van de horecaterrassen, het afzien van betaling van precariorechten en 
financiële middelen beschikbaar stellen om wat activiteiten te organiseren in de 
winkelcentra om publiek te trekken. Daarnaast kon men een beroep doen op de door de 
Rijksoverheid beschikbaar gestelde regelingen zoals TOZO en TVL.
Wij zullen nu uw vraag beantwoorden:

Vraag:

Steeds meer gemeenten in Nederland bieden ondernemers en instellingen noodfondsen 
aan met steunmaatregelen om de getroffen ondernemers te ondersteunen.
Lokaal Belang denkt daarbij aan het verstrekken van leningen van maximaal 
€ 15.000,--. Dit moet een renteloze lening zijn voor de duur van vier jaar.

De groep ondernemers die aanspraak kan doen op het noodfonds is te omschrijven als:
- Gevestigd in de gemeente Barneveld;
- Ondernemers die geen beroep doen op de TOZO-uitkering, kredietverstrekking 
of de BBZ;
- Ondernemers die geen financiële reserves hebben. Het spaargeld is minder dan 
€ 10.000,--;
- Ondernemers die aannemelijk kunnen maken dat de covid-crisis de oorzaak is 
van hun financiële problemen.

Lokaal Belang vraagt het college of het college het met Lokaal Belang eens is dat het 
een goede zaak zou zijn een bedrag beschikbaar te stellen voor het verstrekken van 
leningen op grond van bovengenoemde criteria?



Blad 2 

Antwoord:

Inmiddels zijn wij met een aantal partijen in overleg om de mogelijkheden te onderzoeken 
voor de oprichting van een ondersteuningsfonds voor door corona getroffen 
ondernemers. Wij nemen uw suggestie mee in de afwegingen hieromtrent.

Wij hopen uw vragen hiermede voldoende te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


