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Geachte ondernemers,

De afgelopen weken hebben we allemaal met de gevolgen van het coronavirus te maken gekregen. U
als ondernemer en wij als gemeente. Het is van het grootste belang gebleken om hierin samen op te

trekken en elkaar voldoende en vroegtijdig te informeren.

Uw terugkoppeling in de richting van de gemeente heeft er toe geleid dat we hiermee in de
beleidsvorming en uitvoering rekening konden houden. Daarnaast heeft uw inbreng ons als
gemeente gestimuleerd ook uw geluid te laten horen in de veiligheidsregio.

Hieronder willen we graag een opsomming op hoofdlijnen maken van de zaken en activiteiten die
mede vanuit uw inbreng door ons als gemeente in beweging zijn of worden gezet.

Noodverordeningen

Inmiddels zijn er vijf noodverordeningen vastgesteld waarbij wij waar mogelijk uw constructieve
inbreng hebben meegenomen. Aangezien deze verordeningen binnen de Veiligheidsregio regionaal
worden afgestemd, is het waardevol ook uw belangen en verantwoordelijkheidsgevoel binnen dat
overleg telaten horen.

Hoewel de volksgezondheid voorop staat, trachten we in balans daarmee ook rekening te houden
met uw economische belangen. Het in het begin afsluiten van de wegen naar Noordwijk was nodig
maar we zien inmiddels dat op dit vlak enige versoepeling mogelijk blijkt. Waakzaamheid blijft
echter geboden. Mocht afsluiting van wegen toch weer nodig blijken, zullen we u zo snel als
redelijkerwijs mogelijk inseinen. De beslissing zèlf daartoe is voorbehouden aan de burgemeester of
veiligheid sreg io.
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De door het NOV (Noordwijk en Noordwijkerhout) aangedragen suggesties aangaande de omgang

met de verordeningen worden door de gemeente zeer regelmatig ingebracht in de besprekingen met

de veiligheidsregio. De afwegingen worden regionaal gemaakt. Wat hier uit komt zullen we aan u
terugkoppelen in het inmiddels op uw initiatief in het leven geroepen periodieke (vooralsnog

wekelijkse) overleg.

Ondersteuningsmaatregelen Regering

In navolging van de door de Regering afgekondigde ondersteuningsmaatregelen heeft de gemeente

een digitaal loket geopend op www.noordwijk.nl . Via de link
h ttp s //www. noordwijk.nl/Inwoners_ondernemers! Corona virus_informatie/Informatie_voo r_o n de rn e

kunnen onze ondernemers zien welke regelingen er zijn en hoe en waar ze deze kunnen
aanvragen. Dit deel zal continue geactualiseerd worden met relevante informatie

Op dit moment is de gezamenlijke focus vooral gericht op de terugkeer naar het nieuwe normaal
binnen de anderhalvemetersamenleving. Vooral het weer openen van de Horeca vraagt al onze- en

uw aandacht. Samen met u kijken wat naar wat wel en niet kan binnen de gestelde kaders. Met

elkaar schakelen we snel op de soms onvoorziene omstandigheden. Een grote zorg blijft het
reguleren van de toestroom van het toerisme. Hier zullen we waakzaam mee om dienen te gaan en

is snel handelen op de actualiteit door alle stakeholders van groot belang.

Uw terugkoppeling aangaande deze regelingen heeft er enkele weken geleden mede toe bijgedragen

dat we als gemeente brieven hebben verzonden naar de diverse Ministeries. In deze brieven hebben
we uw opmerkingen verwerkt en verzocht om de regelingen daar waar mogelijk aan te passen. We

hebben we kunnen zien dal onze suggesties deels door de betreffende Ministeries zijn vertaald naar

aanpassingen in de regelingen.

Voor Noordwijk zijn er relatief gezien veel aanvragen binnengekomen. Meer dan bij omliggende

gemeenten en daarmee zijn aanzienlijke bedragen gemoeid, namelijk circa � 1,5 mln tot begin mei
2020.

De aanvragen voor ondersteunende maatregelen zoals de Tozo worden met grote spoed door de ISD

afgehandeld. In de periode van 30 maart tot 5 mei is bijvoorbeeld ruim 75% van deze aanvragen

afgehandeld. De resterende aanvragen wachten nog op verder afhandeling. Er komen geen signalen

tot ons dal er aanvragen te lang onderweg zijn.

Als gemeente hebben we ingezet op korte lijnen met onze ondernemers. Zo zijn we maximaal
bereikbaar voor contact, is er een WhatsAppgroep waar informatie en ideeën worden uitgewisseld

en hebben we met een hoge frequentie contact met uw vertegenwoordigers.

Ondersteuningsmaatregelen gemeente

Wij hebben diverse voorstellen en aanvragen ontvangen die ondernemend Noordwijk zouden kunnen
helpen bij het weer op peil brengen van de omzet of verlaging van de kosten. Al deze voorstellen
noteren en verzamelen wij, maar we nemen hierover later een besluit.

We willen hierbij namelijk kunnen vaststellen welke maatregelen effectief zijn, of een pakket aan

maatregelen evenwichtig neerslaan op verschillende (getroffen) sectoren in onze samenleving, of
het rijk niet al voorziet in steun en bescheiden als laatste genoemd - in hoeverre de gemeente

zelf financieel getroffen wordt door de crisis. Wij verwachten eind juni het net op te halen' en op

basis van een integrale analyse maatregelen af te wegen.
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Gemeentelijke belastingen

Binnen 24 uur na de afkondigingen van de maatregelen vanuit het kabinet is ons college in overleg
getreden met de Noordwijkse en Noordwijkerhoutse Ondernemers Vereniging waarin uw
vertegenwoordigers zitten. Vanuit dit overleg heeft de gemeente besloten tot enkele
belastingmaatregelen aangaande de gemeentelijke heffingen. Om welke gemeentelijke belastingen

en regelingen het gaat kunt u terugvinden op de gemeentelijke website via de eerder vermelde link.

Een deel van deze regeling hebben we als gemeente automatisch aangepast waardoor u als
ondernemers hiervoor geen aanvraag hoeft te doen. Daarnaast kunt u als dat gewenst is direct met

de gemeente in contact treden om aangaande het bovenstaande een betalingsregeling te treffen.
Hiermee proberen we de druk voor u te verlichten.

Lokale initiatieven

Vanuit uw vertegenwoordigers (NOV en Winkelierverenigingen, Strand, Horeca en Retail) ontvangen

we regelmatig verzoeken om tijdelijk toestemming te verlenen of mee te werken aan lokale
initiatieven. Als gemeente schakelen we hier snel op en zijn we veelal in staat om binnen 24 uur de
vragensteller of aanvrager te voorzien van een antwoord. Intern zijn de lijnen kort waardoor snel
schakelen op de omstandigheden mogelijk is.

Daarnaast koppelen we initiatieven en verschillende stakeholders aan elkaar om gezamenlijk tot een
uitwerking van het initiatief te komen. Hiermee versterken we de initiatieven waardoor er veelal
meer kan en mogelijk is. Enkele voorbeelden hiervan zijn inmiddels tot succesvolle uitwerkingen om
gezet. Een belangrijke rol is hierbij ook weggelegd voor Noordwijk Marketing die binnen de Duin- en
Bollenstreek naast het uitwerken en ondersteunen van initiatieven ook materialen aanbiedt die
gebruikt kunnen worden. Ook hebben we inmiddels een maatschappelijke alliantie gesmeed waar
zowel u als de gemeente aan deelnemen om ervaringen uit te wisselen en tot kruisbestuiving (ook
met andere sectoren in Noordwijk) te komen.

Voortgang toekomstgerichte initiatieven

Voor aanvang van de coronacrisis stonden een aantal grotere trajecten op de planning. Hierbij valt
te denken aan de Omgevingsvisie, de visievorming aangaande Retail en Horeca, herziening van de
Algemene Plaatselijke Verordening en de uitbreiding en startnotitie aangaande Gravendam. In
overleg met uw vertegenwoordigers is besloten deze trajecten op een aangepaste wijze door te

laten gaan.

In navolging van deze afspraak is besloten de voortrajecten online vorm te gaan geven om daarmee
te zorgen dat we na de crisis uitvoering kunnen gaan geven aan de verschillende visies. De diverse
stakeholders kunnen via hun vertegenwoordigers hun inbreng leveren waarna deze zal worden
verwerkt in de verschillende visies.

Corona werkbudget

Op 26 mei 2020 is de raad akkoord gegaan met een voorstel vanuit het college aangaande een
corona werkbudget. Er zal 500.000 euro beschikbaar gesteld worden voor initiatieven vanuit de
samenleving welke dienen tot het versterken van de Noordwijkse economie.

Het college heeft besloten om 100.000 van dit bedrag te gebruiken voor een landelijke campagne

die vanuit Noordwijk marketing geïnitieerd gaat worden. Doel hierbij is om Noordwijk ten tijde van

de terugkeer naar het nieuwe normaal helder op de kaart te zetten. Het college is van mening dat
vele ondernemers uit diverse branches (Retail, Horeca, Verblijfsaccomodaties, Bulbs en Flowers en
vele andere branches) hier baat bij zullen hebben.
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Wij verwachten vanuit dit initiatief een flinke impuls voor de economie waarbij we ons met elkaar
dienen in te zetten om deze terugkeer naar het nieuwe normaal volgens de regels zoals ze gelden in
goede banen te leiden.

Afsluitend

Hoewel we nog niet kunnen overzien hoelang we samen met u nog moeten anticiperen op deze
crisis, is het van het grootste belang dat we er klaar voor zijn als de economie zich weer kan gaan

herstellen. Bovenstaande acties helpen ons daarbij en maakt dat we samen klaar zijn voor de nabije

toekomst.

Mocht u andere dilemma's of vraagstukken hebben, neem dan contact op met uw
ondernemersvereniging, KHN of collega-ondernemers.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gemformeerd en rekenen op de medewerking van
een ieder in deze moeilijke tijden en zien u binnenkort in ons periodieke overleg.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk,

C. Höf--- W.J.. Verkleij-Eimers
secretaris bura/neester
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