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Rondvraag 

D66: Onderwerp Maatregelen voor kwetsbare ondernemers 
Vraag
Zowel het Kabinet als ook de gemeente Weert heeft maatregelen getroffen voor ondernemers zoals 
de Tozo, snellere betaling van facturen door gemeente dan de bestaande norm van 30 dagen en 
financiële hulp voor ondernemers. Toch liggen faillissementen van huurders als gevolg van de 
corona-uitbraak op de loer. Daar heeft ook een verhuurder geen belang bij. In deze tijd heeft 
iedereen een verantwoordelijkheid om naar kwetsbare partijen om te zien. 

Vraag
Is bij de gemeente bekend dat er kwetsbare ondernemers zijn die moeite hebben met de huur te 
betalen? 

Antwoord
De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen aan 
lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen. Op dit moment hebben zich zo’n 670 
ondernemers gemeld bij de gemeente om in aanmerking te komen voor de Tijdelijke 
Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Met iedere ondernemer wordt door de gemeente 
telefonisch contact opgenomen. Hierbij wordt ook gevraagd naar het betalen van de vaste lasten 
waaronder de huur.  

Vraag
Hebben zich al huurders, die vallen onder kwetsbare ondernemers, gemeld bij de gemeente dat zij 
hun huurlasten niet kunnen betalen? 

Antwoord
Nee, ondernemers doen een aanvraag voor financiële steun. Zij kunnen een uitkering voor 
maximaal 3 maanden ontvangen voor hun levensonderhoud (aanvulling tot aan het sociaal 
minimum) en daarnaast een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517 tegen 
een lage rente (2%).  Deze lening is bedoeld om liquiditeitsproblemen op te lossen. Er zijn geen 
meldingen bekend die alleen te maken hebben met het niet kunnen betalen van de huurlasten.  

Vraag
Zijn er maatregelen of mogelijkheden om huur te verlagen om zo de kwetsbare ondernemers nader 
te ondersteunen? 

Antwoord
De afspraken die tussen huurder en verhuurder zijn gemaakt betreft een private aangelegenheid. 
Hier heeft de gemeente geen rol in. Wel is er vanuit de gemeente veel contact met zowel 
ondernemers als vastgoedeigenaren om enigszins op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. 

De gemeente heeft de betaling voor verenigingen 90 dagen opgeschort, afhankelijk van het advies 
van de VNG wordt daarna gekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn.

Voor de commerciële huurders is de termijn voor de huurbetaling ook 90 dagen opgeschort. Wij 
wachten ook hier het advies van de VNG af. Maar hierbij dient ook rekening te worden gehouden 
met de Wet Markt en Overheid.


