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Registratie: (In te vullen door de raadsgriffie) 
 
 
Datum: 22 maart 2021 
 
 
Aan de voorzitter van de raad,  
 
 
Steller vragen: D66, Ton van Happen 
 
 
Onderwerp: memo extra ondersteuning ondernemers 2021 en andere coronamaatregelen 
 
 
Het college / de burgemeester* wordt verzocht de volgende vraag, vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
Via een ongedateerde memo die we per mail op 11 maart jl. hebben ontvangen, wordt de raad 
geïnformeerd over extra ondersteuning voor ondernemers in 2021. De fractie van D66 hecht eraan te 
benadrukken dat we deze eenmalige impuls aan ondernemers in Geldrop en Mierlo ondersteunen en 
dat we het met het college eens zijn dat er maatwerk geleverd wordt. De memo van het college is voor 
ons wel aanleiding voor aanvullende vragen en onze zorgen uit te spreken voor de aandacht aan 
andere sectoren in onze samenleving, zoals: sport, cultuur, jeugd en ondernemers buiten het centrum 
van onze beide kernen. Wij hebben daarom de volgende vragen: 

1. Hoe hoog is het bedrag dat in 2020 is ontvangen voor de compensatie van de financiële 
gevolgen van de coronacrisis en welk bedrag is daarvan niet besteed? Welke bedragen 
hiervan zijn geoormerkt voor bepaalde sectoren? 

2. Waaruit wordt de extra subsidie van € 50.000 aan beide stichtingen centrummanagement in 
2021 betaald? 

3. Waarom is ervoor gekozen om de extra subsidie aan de stichtingen centrummanagement te 
laten lopen, terwijl niet alle winkeliers en horeca-ondernemers onderdeel zijn van de beide 
stichtingen centrummanagement? Kunnen ook ondernemers buiten de beide centra gebruik 
maken van deze extra steun? 

4. Op welke wijze hebt u in de afgelopen periode andere maatschappelijke sectoren als sport, 
cultuur, jeugd en zorg van maatwerk voorzien? Welke financiële steun hebben deze sectoren 
ontvangen? 

5. Zijn de compensatiemaatregelen van het Rijk voldoende om in 2021 de gevolgen van de 
coronacrisis op te vangen? Verwacht u dat er aanvullend maatwerk noodzakelijk is en in 
welke omvang? 

6. Waarom hebt u ervoor gekozen om de extra ondersteuning aan ondernemers 2021 in een 
memo aan de gemeenteraad voor te leggen en niet zoals gebruikelijk via een 
raadsinformatiebrief?  

7. Hoe en wanneer betrekt u de gemeenteraad bij de financiële steun die nodig is om te 
voorkomen dat ondernemers en organisaties in de gemeente in onomkeerbare problemen 
komen? 

 
 
 
* Aangeven wat van toepassing is. 
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