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Onderwerp Steun aan starters 

 

 

Geachte mevrouw Keijzer, 

 

Het kabinet heeft de afgelopen tijd een stevig 

maatregelenpakket neergezet om de economie en de 

bijbehorende werkgelegenheid zoveel als mogelijk te 

beschermen. Meest recent is op 12 januari jongstleden de 

extra steun toegezegd voor sectoren die door de 

coronacrisis het zwaarst worden getroffen, waaronder de 

horeca. Dit verdient alle waardering.   

 

Toch vraag ik in deze brief aandacht voor de horeca en 

retailers in het algemeen en specifiek voor een groep die 

geen aanspraak op deze Rijkssteun kan maken: de 

“startende” ondernemer. 

Afgelopen periode sprak ik met diverse Nijmeegse 

ondernemers die in het afgelopen jaar een zaak zijn 

gestart of aanpassingen in de bedrijfsvoering hebben 

doorgevoerd waardoor er een andere rechtspersoon is 

ontstaan. Deze ondernemers zijn in zeer zwaar weer 

terecht gekomen en komen voor geen enkele regeling in 

aanmerking. Zij kunnen immers geen omzetcijfers over 

het voorgaande jaar overleggen.  

Als gemeente doen we wat in onze mogelijkheid ligt: zo 

verlengen we de verruiming van de terrassen, we geven 

uitstel van lokale belastingen en heffingen,  gaan we het 

gesprek aan met vastgoedpartijen en financiers over 

matiging van vaste lasten, we verhogen de lokale lasten 

niet en blijven continu met de individuele ondernemers, 

het binnenstadsmanagement en de lokale KHN in 

gesprek.  

Maar daarnaast is zicht op perspectief en 

inkomensondersteuning vanuit het Rijk noodzakelijk. 

Want met kredieten of uitgestelde betalingen overleven 

deze starters het niet. 

 

Ik wil met name een lans breken voor de net gestarte 

ondernemers die geen kans hebben gekregen om zich te 
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Het kabinet heeft de afgelopen tijd een stevig maatregelenpakket neergezet om de 

economie en de bijbehorende werkgelegenheid zoveel als mogelijk te beschermen. Meest 

recent is op 12 januari jongstleden de extra steun toegezegd voor sectoren die door de 

coronacrisis het zwaarst worden getroffen.  

Dit verdient alle waardering! 

 

Toch vraag ik in deze brief aandacht voor de horeca en retailers in het algemeen en meer 

specifiek voor een groep die geen aanspraak op deze Rijkssteun kan maken: de “startende” 

ondernemer. 

Afgelopen periode sprak ik met diverse Nijmeegse ondernemers die in het afgelopen jaar 

een zaak zijn gestart, een startup hebben opgezet of aanpassingen in de bedrijfsvoering 

hebben doorgevoerd waardoor er een andere rechtspersoon is ontstaan. Deze 

ondernemers zijn in zeer zwaar weer terecht gekomen en komen vooralsnog voor geen 

enkele regeling in aanmerking. Zij kunnen immers geen omzetcijfers over het voorgaande 

jaar overleggen.  

Als gemeente doen we wat in onze mogelijkheid ligt: zo verlengen we voor de horeca de 

verruiming van de terrassen, we geven uitstel van lokale belastingen en heffingen,  gaan 

het gesprek aan met vastgoedpartijen en financiers over matiging van vaste lasten, we 

verhogen de lokale lasten niet en blijven continu met de individuele ondernemers, het 

binnenstadsmanagement en de lokale afdeling van KHN in gesprek.  

Maar daarnaast is zicht op perspectief en inkomensondersteuning vanuit het Rijk 

noodzakelijk. Want met kredieten of uitgestelde betalingen overleven deze starters het 

niet. 

 

Ik wil met name een lans breken voor de net gestarte ondernemers die geen kans hebben 

gekregen om zich te bewijzen.  

Aan de andere kant is het van belang om ondernemers te ondersteunen die zich de vraag 

stellen of - al dan niet tijdelijk- stoppen beter is dan nog meer schulden te maken.  
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Het is een zaak van ons allemaal om de mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning te 

kunnen blijven bieden. Ook wij blijven in contact met onze lokale ondernemers om binnen 

onze mogelijkheden hen te ondersteunen. 

 

Ik vraag u om inkomensondersteuning voor startende bedrijven een nadrukkelijke plek te 

geven in verdere steunpakketten van het Rijk. Die steun hebben zij op korte termijn nodig. 

Alleen daarmee hebben deze starters toekomstperspectief “we kunnen en willen ze niet 

missen!” 

 

 

Vanzelfsprekend ben ik meer dan bereid om bovenstaande verder toe te lichten. 

 

 

Met vriendelijke groet. 

 

 
 

Dr. Monique Esselbrugge, 

Wethouder financiën, economie, citymarketing, vestigingsbeleid, binnenstad en toerisme 

 

 

 

 

 


