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Registratie: 2020.38.XXX 
 
 
Datum: 25 maart 2021 
 
 
Aan de voorzitter van de raad, J. van Bree  
 
 
Steller vragen:  Miranda Verdouw (SAMEN) en Ton van Happen (D66) 

 
 
Onderwerp: Tegemoetkoming gedupeerde ondernemers corona 
 
 
Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
Zoals eerder aangegeven door SAMEN en D66 kunnen we het erg waarderen dat er een regeling in 
het leven geroepen is om ondernemers, die het zwaar hebben door de coronamaatregelen, te 
ondersteunen.  
Tijdens de raadsvergadering van 23 maart heeft Wethouder Jeucken antwoord gegeven op de vragen 
van SAMEN over de tegemoetkomingsregeling voor gedupeerde ondernemers.  
 
De wethouder heeft aangegeven dat de uitvoering gemandateerd is aan Centrummanagement 
Geldrop en Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Om meer duidelijkheid te bieden richting de 
ondernemers zou op 24 maart de regeling nog eens onder de aandacht gebracht worden van de 
ondernemers via de gemeentelijke website en sociale media.  
 
In afwachting van de publicatie van die regeling hebben we contact gezocht met de Centrummanager 
van Geldrop. We hebben hem wat vragen gesteld omdat de wethouder geen antwoord kon geven op 
de vraag welke criteria gehanteerd zouden worden. Dat zou namelijk door de Centrummanagers 
bepaald worden. De centrummanager gaf dezelfde dag nog antwoord.  
 
Onze mail:  
 

Goedemiddag René, 
 
Zoals je misschien weet hebben SAMEN en D66 vragen gesteld aan de wethouder over de 
tegemoetkoming gedupeerde ondernemers corona.  
De wethouder gaf aan dat er een bedrag beschikbaar is gesteld door de gemeente en dat het 
aan de centrummanagers overgedragen is om criteria op te stellen en om het verder af te 
handelen.  
Helemaal duidelijk wordt het dan nog niet, dus vandaar deze mail.  
 
Kan je aangeven wat de criteria zijn? En wat wordt er gedaan om zoveel mogelijk 
ondernemers mee te laten delen? Hoe is het overleg met het centrum- en lintenmanagement 
in Mierlo?  
We begrepen dat de horeca apart benaderd wordt, dus dan is meteen de vraag hoe zit het 
dan met de verdeelsleutel? 
 
Hopelijk kan jij iets meer duidelijkheid aan ons verstrekken.  
 
Groeten, 
Ton van Happen (D66) 
Miranda Verdouw (SAMEN) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

De reactie van Centrummanagement Geldrop: 
 

Beste Miranda/Ton, 
 
Hierbij vanuit ons de uitleg die wellicht opheldering geeft. (met ons bedoel ik centrum en linten 
managent Mierlo en Geldrop Centrum) 
Al in januari hebben we als Geldrop Centrum een brandbrief geschreven namens onze 
ondernemers, deze is door de gemeente direct opgepakt en men is gaan kijken wat men 
vanuit de gemeente kon betekenen. Ook vanuit Mierlo is een mail gestuurd van dezelfde 
strekking. Onderdeel van onze input was o.a geen parkeergeld bepaalde periode, vrijstelling 
reclamebelasting voor 2021( dit gebeurd in heel veel gemeentes momenteel), soepele 
regelgeving voor horeca als deze weer open mogen en ondersteunen van koop lokaal. Deze 
punten zijn in gezamenlijkheid met Mierlo besproken (al is daar natuurlijk geen betaald 
parkeren) 
Hieruit is het huidige steunpakket gekomen waar we erg blij mee zijn! 
 
In een gesprek met de wethouder werd aangegeven dat men niet tegemoet kon komen aan 
het parkeervoorstel en ook niet aan vrijstelling reclamebelasting omdat men dan iedereen die 
deze belasting betaald vrij zou moeten stellen (ook supermarkten en food terwijl die juist extra 
omzet hebben behaald door corona) willekeur in deze belasting is vanuit de gemeente 
natuurlijk niet gewenst. Geheel begrijpelijk. 
Ter compensatie wilde men een bedrag ter beschikking stellen aan beide centrums verdeeld 
naar rato zoals de reclame belasting. Zodat deze hiervoor zelf een compensatie regeling voor 
uitsluitend getroffen ondernemers zou kunnen uitwerken. Dit op basis van de reclamebelasting 
(welke uitsluitend door centrum ondernemers wordt betaald, overige ondernemers buiten het 
centrum betalen deze simpelweg niet)  
Goed plan en na het gesprek met de wethouder door beide centrummanagers besproken met 
hun bestuur. 
De centrummanagers bepalen natuurlijk niet wat er met het geld gebeurd zoals eerder 
gesteld, dat bepaald het stichtingsbestuur in opdracht waarvoor wij als centrummanagers 
werken. 
Tot zover de voor geschiedenis. 
 
Voor ons als centrummanagement organisaties duidelijk en helder wij hebben als stichtingen 
extra subsidie gekregen waar we de groep die wij vertegenwoordigen gaan compenseren voor 
reclamebelasting (mits men gesloten is geweest en omzetschade heeft geleden door corona). 
 
Nu heeft ook KHN Dommeldal de wens uitgesproken dat ondernemers buiten de centrums 
“iets van vergoeding" zouden moeten krijgen en daarop volgend dus alle ondernemers in 
Geldrop-Mierlo die getroffen zijn door corona.  
Helemaal mee eens! ,echter staat dat los van ons als centrummanagement organisaties, wij 
vertegenwoordigen onze leden en niet die van bijvoorbeeld een kapper op Zes Gehuchten 
een winkel in de Coevering of een horecaondernemer in het buitengebied. 
Los daarvan hoe ga je die compenseren? Ze betalen tenslotte allemaal geen 
reclamebelasting. Er is dus geen verdeelsleutel zoals jullie vragen. 
De persberichten en filmpje zijn gedeeld met alle ondernemersverenigingen in de gemeente, 
dus vandaar uit is iedereen op de hoogte naar ik begrijp.  
We hebben als centrummanagement organisaties wel aangegeven mee te helpen aan het 
inventariseren van de “overige aanvragen” KHN Dommeldal en de gemeente gaan dan kijken 
hoe deze groep wellicht te compenseren.  



 
 
 
 
 
 
 

 

Het zou natuurlijk ook erg vreemd zijn dat wij als centrummanagement de criteria zouden 
bepalen voor ondernemers die wij niet vertegenwoordigen. Dat is vanaf het beging vanuit ons 
als centrummanagement organisaties erg duidelijk aangegeven. 
 
We gaan er natuurlijk wel vanuit dat er tenslotte ook een bepaalde vorm van compensatie 
komt voor de overige ondernemers, deze staat echter los van de ons toe gekende 
compensatie reclamebelasting. 
Hierover zijn al goede gesprekken geweest met KHN Dommeldal, Centrummanager Mierlo en 
Geldrop en gemeente. 
Wordt vervolgd! 
 
Tot slot vind ik dat we positief moeten blijven met en naar elkaar en ervoor zorgen dat deze 
mooie geste geen negatieve lading gaat krijgen, door onduidelijke communicatie. 
En er tenslotte voor alle ondernemers een vorm van ondersteuning komt. 
 
Dus mochten er aan de hand van bovenstaande nog vragen zijn mogen jullie altijd bellen. 
 
Met vriendelijke groet, 
René Veldhuizen 
Centrummanager Geldrop Centrum 
0654398258 

 
We hebben de Centrummanager vriendelijk bedankt voor zijn snelle reactie.  
 
En op ongeveer hetzelfde moment kwam de informatie op de gemeentelijke website over de regeling. 
Helaas zonder contactgegevens of procedure hoe ondernemers aan konden geven dat ook zij 
gedupeerd zijn en ook niet nog eens extra benadrukt via de openingspagina of sociale media.  
 
Maar belangrijker nog: de inhoud klopt niet met de beleving van de centrummanager. En daar gaat het 
mis en dat levert natuurlijk ook vragen op die we graag op zeer korte termijn beantwoord zien 
aangezien het bij veel ondernemers tot aan de lippen staat op dit moment.  
Voor de volledigheid zijn de regeling en het collegevoorstel bijgevoegd als bijlage.  
 

- De wethouder heeft in zijn beantwoording aangegeven dat de centrummanagers criteria vast 
zouden stellen. Bent u het met ons eens dat in de regeling vrij helder een aantal criteria 
vermeld staan en dat deze zeker genoemd hadden kunnen worden in de beantwoording? 

- In artikel 2 van de regeling staat doel en doelgroep beschreven. Bent u het met ons eens dat 
in de beleving van de centrummanager een andere doelgroep bedoeld wordt dan die in de 
regeling beschreven staat? 

- In het collegevoorstel dat ook gepubliceerd is staat duidelijk vermeld dat het gefinancierd zou 
worden uit de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis. Uit de reactie van de 
centrummanager blijkt dat dat voor hem niet duidelijk is. Hij geeft aan dat het uit de 
reclamegelden komt en geeft daarmee aan dat het dus alleen voor die ondernemers zou zijn 
die daar ook aan bijdragen. Dit lijkt op miscommunicatie. Bent u het daarmee eens? Hoe kan 
dit rechtgetrokken worden.  

- De centrummanager gaat ervan uit dat er voor ondernemers die niet in de centra zitten nog 
wel een regeling vanuit de gemeente komt. Hoe gaat de wethouder ervoor zorgen dat ook de 
gedupeerde ondernemers die niet aangesloten zijn bij Centrummanagement Geldrop of 
Centrum- en lintenmanagement Mierlo ook in aanmerking komen voor een compensatie?  

- In het collegevoorstel staat: “Financiële kanttekening: indien de raad niet instemt met de 
onttrekking uit de bestemmingsreserve Rijkscompensatie coronacrisis zal andere dekking 



 
 
 
 
 
 
 

 

gezocht moeten worden. 
Kan de wethouder aangeven hoe en wanneer dit voorgelegd zou worden aan de raad? 

 
En dan nog een vraag over de inhoud van de regeling: 
 

- In artikel 5 gaat de regeling in op de voorwaarden. Er wordt aangegeven dat een onderneming 
minimaal 20 weken verplicht gesloten geweest moet zijn vanwege de maatregelen. Kunt u 
aangeven welke bedrijven dat zijn? Of welk type bedrijven dat zijn? Even ter informatie: de 
contactberoepen zijn volgens ons 18 weken gesloten geweest (7 weken aan het begin van de 
Coronacrisis, en 11 weken vanaf half december).  

- In de regeling staat ook: De verstrekking vindt plaats op volgorde van ontvangst van een 
aanvraag totdat het voor de betrokken subsidie in artikel 6 vastgestelde subsidieplafond is 
bereikt.  
Deze regel is niet eerder naar buiten gebracht in onze ogen en wordt ook niet door de 
centrummanager als zodanig genoemd. Kan de wethouder aangeven wat nou daadwerkelijk 
met de centrummanagers afgesproken is en hoe hij ervoor gaat zorgen dat de opgestelde 
regeling uitgevoerd wordt.  

 
* Aangeven wat van toepassing is. 
 
Datum beantwoording: 

 
Antwoord: 

 


