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1. Kennisnemen van 

De maatregelen van het college in verband met de coronacrisis. 

 

2. Inleiding 

Het coronavirus treft de wereld, treft Nederland en dus ook Gooise Meren. Geen onderdeel van 

onze samenleving bleef ongemoeid en de crisis raakt iedereen. Nu komen we weer uit de 

lockdown. Veel mensen werken nog steeds thuis, cafés en restaurants gaan voorzichtig open net 

zoals theaters en bioscopen en ouderen in zorgcentra mogen weer bezoek ontvangen. 

Sportbeoefening is weer mogelijk, maar sport in competitieverband is nog niet toegestaan. 

Mensen zitten plotseling zonder baan. Ondernemers, zelfstandigen en mensen met een flexibel 

contract zien hun inkomen dalen. En dit is slechts een greep uit de vele vragen en opgaven die de 

coronacrisis voor onze gemeente met zich meebrengt. Wij pakken uitdagingen samen met 

inwoners, ondernemers en instellingen op en doen dat op een onconventionele en inventieve 

manier. Het is ook de enige manier waarop we deze crisis kunnen doorkomen.  

 

Corona update 7 

In deze raadsmededeling informeren we u over het verlengen van maatregelenpakket voor 

ondernemers en organisaties en de aanpak voor de komende periode. 

 

3. Kernboodschap 

 

3.1 Economie en Werk 

Wanneer een samenleving ineens tot stilstand komt zijn de economische gevolgen groot. 

Bedrijven gaan over tot (tijdelijke) sluiting, werknemers gaan verplicht thuiswerken. Van de ene 

dag op de andere drogen inkomstenbronnen op, komen banen in gevaar, stoppen mensen met 

geld uitgeven uit angst voor slechtere tijden en krijgen daardoor nog meer ondernemers het 

moeilijk. Dit wil de gemeente voorkomen. Daarom zijn eerder door ons maatregelen getroffen om 

ondernemers en organisaties te ondersteunen (zie Corona update 4). Zodat, wanneer de 

coronamaatregelen worden afgebouwd en het maatschappelijk leven weer op gang komt, het 

economisch landschap zich snel kan herstellen.  

 

Verlengen maatregelenpakket ondernemers en organisaties  

Het college besloot deze week het maatregelenpakket te verlengen tot 1 oktober. Nieuw daarbij is 

het besluit om de toerismebelasting vast te stellen op basis van werkelijke aantallen. Ook biedt het 

college ondernemers aan om deel te nemen aan het project MKBDoorgaan. Dit programma biedt 

coaching, advisering en begeleiding aan ondernemers in (financiële) nood.  

 

 

 

 

https://bestuur.gooisemeren.nl/fileadmin/user_upload/1811020_RM_Corona_update_4-.pdf
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3.2 Vitale samenleving en afwegingskader 

De coronacrisis heeft grote impact op de samenleving. Veel inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke instellingen raken ontregeld en hebben steun nodig om overeind te blijven. De 

Rijksoverheid stelde een breed pakket aan steunmaatregelen samen om de ergste nood te lenigen. 

Baanbehoud, inkomensondersteuning en het bieden van liquiditeit staan daarbij voorop. Daardoor 

blijven inkomens zoveel mogelijk op peil en vallen maatschappelijke organisaties, verenigingen en 

instellingen niet meteen om.  

 

Ook het gemeentebestuur neemt zijn verantwoordelijkheid, en wil de vitaliteit en structuur van de  

samenleving zo veel mogelijk vasthouden: onze economische kracht en de zorg en aandacht voor 

kwetsbare inwoners. Maar de middelen zijn beperkt. Dit alles brengt afwegingen met zich mee: 

waar is de nood het hoogst? Wat zijn onze mogelijkheden en middelen? Nu investeren in 

instandhouding is vaak effectiever dan later opnieuw opbouwen. Het vraagt bestuurlijke 

flexibiliteit en lenigheid. Om consequent te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen en verzoeken 

om financiële steun, gaat het college de komende periode een zogeheten ‘afwegingskader’ 

opstellen. Centraal bij deze afwegingen staat dat we onze vitale infrastructuur willen behouden. Na 

het zomerreces komen we voor dit onderwerp bij uw raad terug. 

 

3.3 Steunpakketten Rijk en provincie 

Door het Rijk en provincie Noord-Holland zijn enkele steunpakketten ingevoerd, waarbij co-

financiering door de gemeente vaak een voorwaarde is. Sommige van deze aanvragen dienen 

gedurende het zomerreces te worden ingediend. Aanvragen voor co-financiering worden separaat 

aan het college voorgelegd. Dekking zal zo mogelijk eerst uit de bestaande budgetten worden 

gehaald. De raad wordt nader over dit onderwerp en de ingediende aanvragen geïnformeerd. 

 

4. Consequenties 

Het verlengen van het maatregelenpakket voor ondernemers en organisaties heeft financiële 

consequenties voor de gemeente. Deze consequenties worden onderdeel van het tweede 

Voortgangsverslag 2020. Verder zal het afwegingskader leiden tot extra inzet van gemeentelijke 

middelen, al dan niet in combinatie met steunpakketten van het Rijk of de provincie.  

 

5. Communicatie 

We zijn voortdurend in gesprek met onze samenwerkingspartners en met inwoners over hoe de 

coronacrisis hen raakt, wat de impact is en wat helpt om de crisis het hoofd te bieden. De 

maatregelen van het college zijn er vervolg hierop. 

 

6. Vervolg 

Het college gaat tijdens het zomerreces een afwegingskader opstellen. Na het zomerreces komen 

we voor dit onderwerp bij uw raad terug. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

Margriet van Schaik, 
Wnd. gemeentesecretaris 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


