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Impact corona op het MKB
Ramona van den Bosch



Coronacrisis heeft het mkb hard geraakt

• Veel mkb in zwaarst getroffen sectoren

• Grote verschillen tussen sectoren 

• Krimp in Q2 -8,5%, groei in Q3 7,7%, lockdown Q4

• CPB: 5% krimp in 2020 & 3% krimp in 2021

• Zachte Brexit kost NL economie 4,5 mld



Zwaar getroffen sectoren:

• Evenementen, festivals (locaties, organisatoren, artiesten 

en toeleveranciers)  dit jaar 91% omzetverlies 

• Bioscopen / theaters: nu max 30 man + geen verkoop eten

en 1,5 m afstand betekent slechts 1/3 zaalcapaciteit

• Deze sectoren kunnen met 1,5 m afstand niet rendabel 

ondernemen (Fieldlabs in januari, go-no-go in februari)



Zwaar getroffen sectoren:

• Horeca  sterk 3e kwartaal, daarna weer lockdown (zakken leeg)

• Retail: 

• Webwinkels forse groei

• Food, keukens, vloeren, bouwmarkten doen het goed (groei)

• Woonwinkels en elektronica (redelijk goed) 

• Kleding- & schoenenwinkels (heel 2020 krimp) 

• Recreatie en sport (dierentuinen/attractie  65% omzetderving)



Impact lokale economie 

• Grote maatschappelijke meerwaarde

• MKB goed voor 71% van alle banen

• Steunen met meer dan 1 miljard lokale 

maatschappelijke doelen (voetbalclub, theater e.d.)

• MKB maakt gemeente aantrekkelijk



Gemeenten belangrijke steunpilaar MKB
• Opschorten gemeentelijke belastingen, heffingen, huur heel 

belangrijk geweest 

• Snelle financiële hulp ZZP’ers (TOGS/TOZO)

• Naar voren halen opdrachten

• Sneller betalen rekeningen 

• Horeca relatief goed 3e kwartaal door uitbreiding terrassen



Ellende in 2021 nog niet voorbij
• Horeca, cultuur, sport en evenementen (inclusief festivals) hebben lege 

zakken
• Opdrachtverlening (bouw, infra, techniek) heel belangrijk voor 

consumentenvertrouwen / economie 
• MKB heeft de steun van gemeenten ook in 2021 nodig



MKB-Lastenscan 2021
• Verleng uitstel kosten getroffen sectoren

• Houd gemeentelijke lasten beheersbaar

• Voer merkbare verlichtingen door

• Blijf opdrachten naar voren halen 

• Verleng verruimde terrasvergunning automatisch



Gezamenlijke uitdagingen
• Perspectief bedrijven (evenementen, horeca, cultuur)
• Gemeentelijke financiën
• Lockdown moeheid (jonge) burgers
• Noodzaak mkb tot innovatie, digitalisering en verduurzaming
• Stikstof / bouw
• Sectoren met tekort aan arbeidskrachten en sectoren met 

overschot (snel matchen en omscholen)



Corona geeft ondernemersdienstverlening 
een impuls

Hoe gemeenten dichterbij ondernemers zijn 
komen te staan door corona, hoe dat te 
behouden en verder uit te bouwen

Maikel Gijzen







In een notendop: een aantal resultaten

• CRM erg belangrijk – bij 50% van gemeenten niet compleet

• Circa 40% van de gemeenten telefonische en digitale bereikbaarheid opgeschaald; 
ondernemers hebben dit ervaren, maar in mindere mate

• 1/3e van de gemeenten heeft haar economische team opgewaardeerd

• 1 op de 10 gemeenten heeft informele loket opgewaardeerd



Dienstverleningscomponenten - gemeenten



Maatregelen - gemeenten



Beschouwing en advies

 Meerdere gemeenten hebben veel componenten van hun dienstverlening met name 
uitvergroot, extra ingezet of opgeschakeld

 Meerdere gemeenten hebben veel maatregelen extra ingezet of anders benut om 
tijdens de coronacrisis ondernemers beter te faciliteren

 Inzet van gemeenten op het gebied van ondernemersdienstverlening is meer 
zichtbaar geworden over meer verschillende kanalen

 Ondernemers en gemeenten zijn in zware tijden dichter bij elkaar gekomen; 
verschillen in waardering biedt ruimte voor doorontwikkeling

 Positioneer het belang van economische zaken sterk in de organisatie

 Hou de opgewaardeerde ondernemersdienstverlening vast en evalueer; de ‘ja mits’ is 
het uitgangspunt van de ondernemende overheid

 Maak werk als gelijkwaardige partners van lokaal en regionaal herstel  



Economische crisis-
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Gemeenten in de frontlinie

Gemeenten duidelijk zichtbaar en gewaardeerd als eerste overheid

• dienstverlening aan ondernemers

• uitvoering TOZO

• lokale steunmaatregelen en initiatieven

• verruiming venster- en winkeltijden, tijdelijke openstelling zelfbedieningsgroothandels
voor consumenten

• maatwerkvoering en handhaving 1,5 meter protocollen in de openbare ruimte

Gemeenten zijn nog volop bezig met aanpak crisis maar richten ook al op herstelagenda

(daadwerkelijke impact wordt nog gemaskeerd door steunmaatregelen)



Gemeenten hebben groot belang èn rol bij economisch herstel

GEMEENTEN HEBBEN 
GROOT BELANG BIJ 

ECONOMISCH HERSTEL 
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Stand van zaken

 Belang en rol van gemeenten geagendeerd bij medeoverheden en stakeholders

 Regionale economie prioriteit binnen gezamenlijke inzet kabinetsformatie koepels 
(VNG, IPO, Unie van Waterschappen)

 Bestuurlijk overleg VNG-IPO over samenwerking IPO herstelplan

 VNG deelname aan Rijk-Regio overleg economisch herstel

 VNG aangesloten bij Rijkstafels m.b.t. crisisaanpak (Taskforce gastvrijheidssector en 
landelijke Retailagenda)



Inzet kabinetsformatie 2021

Samen met IPO en Unie van Waterschappen wordt gewerkt aan een gezamenlijk bod op regionale
economie, wonen & leefomgeving, klimaat & energie

• Repareer de financiële positie van gemeenten om wettelijke taken uit te kunnen voeren en stel 
gemeenten in staat hun rol te nemen bij economisch herstel.

• verbind economisch herstel aan transities en maatschappelijke opgaven (energie, woonopgave, 
klimaat, circulariteit, digitalisering)

• bevorder en ondersteun regionaal-economische agenda's met regiofinanciering en passend 
regionaal beleidsinstrumentarium (aanbevelingen IBFV rapport Ter Haar)



VNG-lijn naar een nieuw kabinet



Resolutie: Gemeenten onderschrijven inzet op: 

• Gemeentefinanciën: balans in taken en middelen

• Hoe: 

• Terugdraaien van de opschalingskorting en ophoging Gemeentefonds met voldoende middelen 

om wettelijke taken sociaal domein uit te kunnen voeren. 

• Hiermee ruimte voor overige taken gemeenten door stop op het compenseren van sociaal 

domein uit algemene middelen. 

• Interbestuurlijke verhoudingen: betere balans tussen gemeenten en de Rijksoverheid 

• Hoe:  

• Korte termijn: heldere bestuurlijke afspraken  

• Langere termijn: Wet Decentraal Bestuur 

• Bouwstenen: aanpassing art 2 FVW, regeling geschillenbeslechting, uitvoerbaarheid van 

wetgeving, versterkte positie van BZK  



VNG, IPO en UvW: aanbod aan kabinet

Regionale economie:  economisch herstel door verduurzaming en vernieuwing

 Gezamenlijke inzet (decentrale) overheden om economisch herstel aan te jagen

 Naar voren halen regionale investeringen en transitieopgaven versnellen

 Verbinden economische opgaven met opgaven voor wonen & leefomgeving en klimaat
& energie tot een integrale gebiedsopgave (economische motor)

 Inzet op menselijk kapitaal (HCA): tekort- en overschotberoepen, levenlang
ontwikkelen en banen voor de toekomst. Sociale en economische doelen koppelen.

 Versterk economisch ontwikkel- en innovatiekracht regio zodat ingespeeld kan worden
op verduurzaming en vernieuwing

 Vaart maken met regionale voorstellen voor investeringen Europese (steun)fondsen



1e focus bij uitwerking gezamenlijke herstelaanpak

• Ontwikkel aanpak voor de impact op binnensteden en dorpskernen en getroffen sectoren 
(retail, horeca, cultuur, detailhandel, vrijetijd en toerisme)

• Aandacht voor faillissementen, werkgelegenheid, leegstand, leefbaarheid/voorzieningen, ondermijning, 
bedrijvigheid en vestigingsklimaat

• Versterk de samenwerking tussen economie-onderwijs-arbeidsmarkt d.m.v. een Human Capital 
Agenda

• Aandacht voor onderkant arbeidsmarkt, kwetsbare groepen, (mis)match vraag/aanbod, intersectorale 
mobiliteit, levenlang ontwikkelen, arbeidsmigranten en kenniswerkers 

• Inzet op (verbinding topsectoren aan) het brede MKB en innovatie

• Aansluiting brede MKB op de economie en banen van de toekomst, nu goed voor >70% regionale 
werkgelegenheid

• Aandacht voor Europese en internationale aspecten (Europese (herstel)fondsen, 
grensoverschrijdende samenwerking, denk na over reshoring)



VNG Taskforce economisch herstel

• VNG Taskforce economisch herstel van start januari 2021

• Deel en denk mee over verdere uitwerking economische herstelagenda: 
economie@vng.nl

mailto:economie@vng.nl


VNG Dialoog herstel lokale economie

Voor meer informatie check

vng.nl/corona

Coronaforum: forum.vng.nl

info@vng.nl

070-373 83 93

mailto:info@vng.nl

