
 

 

 

Datum 

19 januari 2022 

 

Onderwerp 

Concept input VNG voor coronadebat 20 januari 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

A.s. donderdag 20 januari debatteert u met het nieuwe kabinet over de ontwikkelingen rondom het 

coronavirus. Vanuit de VNG willen we het volgende onder uw aandacht brengen.  

 

1. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de motie Evenwicht in 

coronamaatregelen unaniem aangenomen. De motie roept het bestuur van de VNG o.a. op het 

nieuwe kabinet op te roepen bij het besluit tot het nemen van maatregelen, meer evenwicht te 

brengen in de aandacht voor de zorg en de aandacht voor de verschillende sociale, maatschappelijke 

en economische effecten en op basis daarvan te kijken onder welke omstandigheden de samenleving 

wel veilig open kan. Het is tevens zaak te komen tot een perspectief voor de lange termijn, waarin we 

als samenleving leren leven met corona en waarbij de samenleving weer meer vertrouwen krijgt in 

het coronabeleid. Gemeenten vinden het noodzakelijk om een perspectief voor de lange termijn 

samen met het kabinet en sectoren uit te werken. Voor de volledige tekst van de motie verwijs ik u 

naar de bijlage.  

 

2. Het huidige steunpakket bereikt weliswaar de meeste ondernemers maar in de praktijk blijkt 

dat voor hen niet voldoende om uit te komen. Veel getroffen ondernemers hebben geen reserves 

(meer) om gebrek aan inkomsten te overbruggen. We vragen opnieuw aandacht voor de uitstaande 

schuldenlast van ondernemers en de gevolgen die dat heeft voor hen en voor onze gemeenten (denk 

aan schuldenproblematiek, toename leegstand, ondermijning). Voor ons is dat ook aanleiding in 

overleg te treden met het kabinet gekoppeld aan opties daar wat aan te doen.  

 

3. We merken bij ondernemers toenemende weerstand tegen de maatregelen mede omdat ze 

niet goed uitlegbaar zijn, bijvoorbeeld omdat besmettingen niet overwegend plaatsvinden in de 

sectoren die worden gesloten zoals retail, detailhandel, gastvrijheidssector en de culturele sector. 

We zien dat dit, in combinatie met niet goed aansluitende steunpakketten, gevolgen heeft voor het 

draagvlak van maatregelen in die sectoren. Verder zien we dat: 



a. Er te weinig aandacht is voor grensregio’s. Het is voor gemeenten aan de grens enorm 

ingewikkeld om te gaan met de gevolgen van ander beleid in de buurlanden – een open samenleving 

versus een lockdown in Nederland. Dat benadrukt de noodzaak tot meer afstemming en 

uniformering met de buurlanden;   

b. Ondernemers in de gastvrijheidssector en de cultuursector worden al langdurig het hardst 

geraakt. Regel voor hen volledige compensatie en ga snel het gesprek aan met deze sectoren en met 

gemeenten over hun toekomst; We roepen het kabinet daarnaast op om voor de komende 

persconferentie duidelijkheid te verschaffen aan deze sectoren over openstelling; 

c. Gemeenten hebben dagelijks contact met hun ondernemers. Zij maken zich zorgen om 

mentale weerbaarheid en welbevinden van ondernemers. 

 

4. Tot slot een dringende oproep aan uw Kamer. Er ontstaat een kloof tussen het positieve 

macro-economisch beeld landelijk en de negatieve gevolgen op lokaal niveau voor ondernemers in 

sectoren uit de hierboven genoemde categorieën in onze gemeenten. De vitaliteit van binnensteden 

en van kernen wordt aangetast, het voorzieningenniveau verschraalt. In afwachting van perspectief 

bieden gemeenten al bijna twee jaar extra inzet en ondersteuning aan ondernemers. Eerder, bij onze 

inbreng voor het coronadebat van 1 december, hebben we hier ook aandacht voor gevraagd. Dit 

aspect heeft nu nog nadrukkelijker uw aandacht nodig. Als u in het debat hier expliciet op ingaat, is 

dat belangrijk voor de erkenning van de problematiek voor de getroffen sectoren en de gevolgen die 

dit heeft in onze gemeenten op de korte en langere termijn. Het gaat over de veerkracht van 

ondernemers in onze gemeenten: hoe is het met hun psychisch welbevinden en hoe gaan zij om met 

een gebrek aan perspectief? Perspectief voor de midden- en lange termijn is noodzakelijk. We 

herhalen onze oproep aan het Rijk om samen met gemeenten en de getroffen sectoren een 

herstelplan op te stellen en het gesprek over de toekomst van deze sectoren te starten. 

 

 

 

 

 

 

 


