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Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

  

In vervolg op de gedachtewisseling over de coronacrisis tijdens de Algemene Raadscommissie van 9 

april jl. en in plaats van moties stellen de raadsleden Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Sebastian 

Kruis (PVV) overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde de volgende vragen: 

 

Anderhalvemetersamenleving en -economie 

De minister-president heeft aangekondigd dat we in Nederland, ook wanneer wordt overgegaan tot 

afschaling van de coronamaatregelen, niet terugkeren naar het oude normaal, maar naar een nieuw 

normaal, waarbij voorlopig sprake zal zijn van een anderhalvemetersamenleving en -economie. De 

burgemeester gaf in de Algemene Raadscommissie van 9 april jl. al aan dat dit ingrijpende 

consequenties zal hebben voor een langere periode en dat het in dat kader belangrijk is dat overheden, 

bedrijven en instellingen zo adequaat mogelijk moeten kunnen reageren op de vraag: ‘wat betekent de 

anderhalvemetersamenleving voor mij?’ 

  

1. Is het college bereid om samen met cruciale partners een plan van aanpak op te stellen om de 

stad voor te bereiden op de anderhalvemetersamenleving- en economie, waarbij per 

beleidsterrein uiteengezet wordt wat de consequenties zijn en welke maatregelen er getroffen 

(moeten) worden om goed om te gaan met dit ‘nieuwe normaal’? En zo ja, is het mogelijk een 

dergelijke aanpak voor de zomer op te leveren? 

 

Financiele gevolgen coronacrisis 

De coronacrisis zorgt voor (sterk) toenemende uitgaven en (sterk) dalende inkomsten voor de 

gemeente in ten minste 2020 en waarschijnlijk ook daarna. Het college heeft dan ook besloten de 

Voorjaarsnota met enige weken op te schorten, omdat het “evident is” dat de gevolgen van de 

coronacrisis invloed zullen hebben op de keuzes die het college zal maken in aanloop naar de komende 

programmabegroting. 

  

2. Op 24 maart heeft de gemeente een bedrag van €673.721.860 ontvangen door de verkoop van 

de aandelen van Eneco. In het coalitieakkoord 'Samen voor de stad' zijn afspraken over de 

besteding van deze Enecogelden vastgelegd. Deelt het college de mening dat het in deze 

uitzonderlijke omstandigheden bereid dient te zijn deze bestaande afspraken te 

heroverwegen? Is het college kortom bereid bij het oplossen van de begrotingsproblematiek 

onder andere de Enecogelden te betrekken? Zo nee, waarom niet?  

3. Is het college bereid voor de zomer de raad een eerste inzicht te geven in de gevolgen van de 

coronacrisis voor de gemeentelijke financiën, zowel voor dit jaar als voor de komende jaren? 

Zo nee, waarom niet? 

 

Tozo-formulier voor zzp’ers 

Zzp’ers kunnen een tijdelijke overbruggingsregeling voor zelfstandig ondernemers (Tozo) aanvragen, 

door een digitaal formulier in te vullen via de gemeentewebsite. 70% van de formulieren blijkt niet 

volledig in te worden gevuld, en aanvragers van deze formulieren moeten één voor één worden 

teruggebeld door (extra) werknemers van de gemeente. De gemeente heeft aangegeven dat door de 



haast om de aanvraagprocedure zo snel mogelijk online te zetten, de uitvraag van gegevens in sommige 

gevallen “ruimer dan noodzakelijk is”1. Bovendien mogen, voor een goede afhandeling van het 

formulier, sommige vragen niet naar waarheid beantwoord worden. 

 

4. Welke mogelijkheden ziet het college om snel te komen tot een gebruiksvriendelijker en 

daarmee ingekort Tozo-aanvraagformulier, zodat meer mensen deze in één keer naar behoren 

in kunnen vullen en er sneller kan worden overgegaan tot betaling? 

 

Noodfonds 

De wethouder Sociale zaken en Werk gaf in de Algemene Raadscommissie van 9 april jl. aan nog bezig 

te zijn met het noodfonds ten behoeve van hen die buiten de bestaande regelingen vallen, waarover in 

de eerste brief over de gemeentelijke coronamaatregelen werd gesproken. Er is daartoe  

vanuit de gemeente een lobby bezig richting het Rijk, enerzijds voor de financiering van een dergelijk 

fonds en anderzijds voor het versoepelen van de Participatiewet.  

 

5. Er is sinds de eerste aankondiging van het noodfonds nog niet duidelijk hoe dit wordt 

ingevuld, bijvoorbeeld voor wat betreft de omvang, doelgroep en toegankelijkheid ervan. Kan 

het college meer inzicht geven in de concrete invulling van het noodfonds en wanneer deze 

naar verwachting openbaar zal worden gemaakt? 

6. De wethouder Financiën en Stadsontwikkeling gaf in dezelfde bespreking aan dat de gemeente 

in “gevallen van acute nood” verantwoordelijkheid neemt. Hoe verhoudt zich het 

gemeentelijke potje vanuit waar deze gevallen van acute nood worden tegemoetgekomen tot 

het eerdergenoemde noodfonds? 

 

 

Pieter Grinwis  Sebastian Kruis 

ChristenUnie/SGP PVV 

 
1 Gemeentewoordvoerder in Telegraaf, 8 april 


