
 

 

 
 
 
Schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 
 
Datum  :  11 januari 2020 
Indiener :  Peter Hendriks, VVD-Gelderland 
Onderwerp : Covid-19 ondersteuningsmaatregelen 
 
Inleiding 
Zowel in de media, als ook vanuit ons eigen netwerk bereiken ons berichten van ondernemers die 
het water aan de lippen staat. Dit door de gevolgen van het Covid-19 virus en de beperkende 
maatregelen die in het kader daarvan zijn genomen. In de horeca en de detailhandel manifesteert 
zich dat in een forse toename van faillissementen en opheffingen. Maar ook in andere sectoren, 
zoals recreatie & toerisme, cultuur en de evenementenbranche dreigen steeds meer ondernemers 
in deconfiture te geraken of zijn de bedrijven al beëindigd of failliet gegaan. Door de verlenging 
van de lock-down, is het perspectief voor deze ondernemers verder verslechterd en de toekomst 
nog onzekerder geworden. De noodmaatregelen vanuit de Rijksoverheid zijn weliswaar vanuit 
historisch perspectief omvangrijk, maar kunnen niet alle schade dekken en voorkomen dat veel 
ondernemers het gat naar een normale bedrijfsexploitatie niet meer kunnen overbruggen. Dit kan 
betekenen dat deze MKB-ondernemers ingrijpende maatregelen moeten treffen, waarbij zij finan-
ciële, juridische, organisatorische of bedrijfseconomische bijstand nodig hebben van professio-
nals. Naast het enorme persoonlijke leed voor de betrokken ondernemers en hun medewerkers, 
alsmede hun families is er ook een groot maatschappelijk belang in het kader van bijvoorbeeld 
bruisende binnensteden en leefbare dorpen. Van de regeling “Steuntje in de rug” is door veel on-
dernemers dankbaar gebruik gemaakt. Helaas was de vraag aanzienlijk groter.  
 
Vragen: 
1. Onderschrijft het College van Gedeputeerde Staten (GS) de ernst van de situatie in de getrof-

fen sectoren en de impact daarvan op individuele situatie van betrokkenen en het maatschap-
pelijke belang? 

 
2. Welke mogelijkheden ziet GS om de voucherregeling uit de eerste fase opnieuw in te stellen 

en ook te verruimen naar andere sectoren die nu ook hard worden getroffen door de lock-
down maatregelen? 
 

3. Is GS bereid om na de eerste ronde van crisisondersteuning in 2020 opnieuw met de belan-
genorganisaties in de getroffen sectoren aan tafel te gaan om te bespreken, welke ondersteu-
ning de Provincie Gelderland aanvullend aan de maatregelen van de Rijksoverheid en de ge-
meenten, passend bij haar rol en mogelijkheden, zou kunnen bieden? 
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