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Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z -   
Documentnummer:   
Datum: Woensdag 17 maart 2021 
Onderwerp: Steun aan onze Wassenaarse ondernemers en inwoners tijdens 

corona in 2021 
Bijlage(n): geen 

 

 

Geachte Raad, 

Inmiddels is het één jaar geleden dat het coronavirus ons land in de greep kreeg. En de impact 

wordt gevoeld door de hele samenleving. Het perspectief lijkt positief nu er steeds meer 

goedgekeurde vaccins tegen het coronavirus beschikbaar komen en het aantal gevaccineerde 

gestaag toeneemt. Maar we zijn er nog niet en het navolgen van de coronaregels blijven van het 

allergrootste belang.  

 

Wassenaarders worden gevaccineerd 

Tot en met 7 maart 2021 zijn van de 26.305 inwoners inmiddels 1.757 Wassenaarders1 tenminste 

1 keer gevaccineerd door een GGD.  Het percentage door een GGD gevaccineerde personen is het 

hoogst onder 80 t/m 89 jarigen. Het percentage 90-plussers dat gevaccineerd is door een GGD is 

lager. Dit wordt grotendeels verklaard door het feit dat een deel van deze leeftijdsgroep in een 

verzorgings- of verpleeghuis woont en daar gevaccineerd wordt (rond een derde van de 90- 12/13  

plussers in Haaglanden) en een deel van de zelfstandig wonende 90-plussers door de huisarts 

wordt gevaccineerd omdat ze niet naar een priklocatie kunnen komen (de omvang van deze groep 

is onbekend).  

Verder wordt door de Wassenaarse huisartsen gewerkt aan een vaccinatiestrategie voor de 

komende periode.  

 

Zwemlessen weer toegestaan in Sterrenbad 

Vanaf dinsdag 16 maart mogen kinderen tot en met 12 jaar weer naar zwemles voor het zwem-

ABC. Het Sterrenbad is alleen voor deze doelgroep open alsmede voor de zwemlesuren vanuit de 

scholen. 

 
1 Inwoners van Haaglanden (Wassenaar) die minimaal 1 vaccinatie hebben ontvangen van een GGD (excl. 

inwoners die gevaccineerd zijn door een zorginstelling of huisarts)  
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Mensen mogen samen buiten sporten 

Vanaf 16 maart mogen mensen vanaf 27 jaar weer samen buiten sporten. Dit mag met maximaal 4 

mensen (en alleen bij sportverenigingen of op plekken door de gemeente aangewezen). 

 

Steun aan onze ondernemers 

Onze Wassenaarse ondernemers (MKb-ers, ZZP’ers) hebben het in het afgelopen jaar zeer zwaar 

gehad. Het rijk heeft en de gemeente hebben daarom op verschillende terreinen hulp en steun 

geboden om zo de ruimte te bieden aan ondernemers het hoofd boven water te houden tijdens de 

pandemie. 

 

Ook in 2021 willen we als gemeente er zijn voor onze ondernemers zijn. Ook nu, net als in 2020 

kijken we weer naar de (financiële) mogelijkheden ter ondersteuning. Het gaat hier ook om 

praktische oplossingen zoals het tijdelijk aanpassen van regels, meedenken met digitale 

vraagstukken, het economisch-maatschappelijke belang van lokaal winkelen en andere zaken.  

Opschorten innen van aantal belastingen 

Bij de BSGR is het voor bedrijven en ZZP’ers mogelijk om, evenals in 2020, op verzoek uitstel van 

betaling aan te vragen voor de aanslag gemeentelijke belastingen 2021 bij de BSGR tot uiterlijk 31 

augustus 2021. Dit geldt voor zowel de belastingen/heffingen die opgelegd worden via de BSGR als 

via de gemeente zelf. 

 

De gemeente zal dit beleid actief communiceren dat ook in 2021 het mogelijk is om voor de 

ondernemer uitstel van betaling aan te vragen en gezamenlijk te komen tot een 

afbetalingsregeling.  

 

Niet in rekening brengen van precario voor terrassen en Non-Food weekmarktgelden  

Sinds 15 oktober 2020 is de horeca al gesloten. Wanneer de horeca weer open mag is onbekend. 

De precario tot 1 juli 2021 wordt niet in rekening gebracht. Sinds 15 december is ook de 

detailhandel dicht. Dit impliceert dat zij ook geen uitstallingen voor de winkel hebben. Ook hiervoor 

geldt dat er geen rekening voor uitstallingen op tot 1 juli 2021 wordt opgelegd.  

Sinds 15 december mag er ook geen non-food meer verkocht worden op de weekmarkt. Aangezien 

de marktkoopman geen gebruik kan maken van zijn vergunning/marktkraam is het billijk dat zij 

ook geen marktgelden tot 1 juli 2021 hoeven te betalen.   

 

Terrasuitbreiding gelijk aan vorig jaar toestaan 

Vorig jaar hebben wij via een brief met voorwaarden en bijbehorende tekening de uitbreiding van 

terrassen tijdelijk toegestaan. Op dat moment waren wij in de veronderstelling dat het eenmalig 

was. Helaas heeft de tijd ons ingehaald en moeten wij constateren dat het voor de horeca een zeer 

goede aanvulling is dat wij ook dit jaar de terrassenuitbreiding toestaan zodra de horeca weer open 

kan.  
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Lief en Leed potje 

Een extra EZ-budget van € 10.000,- wordt beschikbaar gesteld met name voor ondernemers uit 

het MKB die niet tijdig en flexibel nieuwe businesscases hebben kunnen ontwikkelen. Maar ook 

voor ondernemers die een gezamenlijk initiatief organiseren. Vorig jaar is door verschillende 

ondernemers hiervan gebruik gemaakt.  

 

Garantiestelling reclamegelden stichting Centrummanagement Wassenaar 

De reclamegelden worden door de BSGR namens de gemeente geheven en met aftrek van de 

perceptiekosten en oninbare bedragen overgemaakt naar de Stichting Centrummanagement. Deze 

stichting gebruikt het om het centrum aantrekkelijk te maken en te houden. En om activiteiten te 

organiseren om meer mensen naar het winkelgebied te trekken. Vanwege de financiële 

moeilijkheden van de ondernemers is het een reëel optie dat er meer ondernemers niet of later de 

reclamegelden betalen. Hierdoor ontvangt het centrummanagement minder inkomsten voor het 

centrumgebied. Om dit te voorkomen wordt een garantiestelling aan het centrummanagement 

gegeven. Dit impliceert dat zij alle reclamegelden ontvangen ook al wordt er door de ondernemer 

niet betaald. Er wordt daarom voorgesteld om een garantiestelling van uitbetaling van de oninbare 

bedragen af te geven tot een maximaal bedrag van € 2.500,-. 

 

Financiële paragraaf 

De uitvoering van de hierboven genoemde maatregelen worden al uitgevoerd vooruitlopend op de 

besluitvorming in de voorjaarsnota 2021. De totale lasten van dit pakket maatregelen bedragen 

€ 37.600,- incidenteel en zijn niet binnen de begroting gedekt. Deze lasten bestaan uit een 

verlaging van de baten van € 27.600,- en een verhoging van de lasten van € 10.000,-. Conform de 

beleidslijn worden corona gerelateerde uitgaven verwerkt in de reguliere P&C-cyclus, in dit geval 

de voorjaarsnota 2021, en wordt dan voorgesteld om deze te dekken middels een onttrekking uit 

de algemene reserve.  

 

Strand- en parkeerterrein exploitanten 

in 2020 is er een financiële tegemoetkoming gedaan aan zowel de strandexploitanten als de 

parkeerterreinexploitanten. Op dit moment, heeft de gemeente nog geen inzicht in de financiële 

gevolgen voor hen in 2021. Als blijkt dat ook voor hen een financiële verlichting dit jaar 

noodzakelijk is dan zal het college van b en w met een voorstel komen. 

Lokaal toezicht en handhaving avondklok 

Sinds de avondklok is het sfeerbeeld in Wassenaar nog steeds rustig. Boa’s en politie controleren 

nog steeds zoveel mogelijk of de regels worden nageleefd. In natuurgebied Meijendel is het met 

enige regelmaat druk. Gemeente, politie en Dunea werken goed samen om de pieken in 

verkeersstromen te kanaliseren en de verkeersdrukte, daar waar nodig, te dempen. 
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Tweede Kamerverkiezingen 2021 

De Tweede Kamerverkiezingen worden door de coronacrisis geheel anders georganiseerd dan 

normaal. Op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021 kunnen ‘kwetsbare kiezers’, zoals alle 

mensen boven de 70 jaar, fysiek eerder stemmen. Dit kan in een stemlokaal in het 

gemeentekantoor en in raadhuis De Paauw. Ook hebben 70plussers de gelegenheid geboden 

gekregen om via de post hun stem uit te brengen.  

Op woensdag 17 maart 2021 is de reguliere stemgang. De 12 stemlocaties zijn zo ingericht dat er, 

met het oog op corona, veilig gestemd kan worden.  

 

Samenloop avondklok en Tweede Kamerverkiezing  

Eerder besloot het kabinet om de avondklok tot en met 31 maart a.s., van 21.00 uur t/m 04.30 

uur, te verlengen. Daarmee geldt op bij de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart a.s. 

nog een avondklok.  

 

Om de verkiezing onbelemmerd doorgang te laten vinden zijn de volgende afspraken gemaakt: 

- Kiezers die gaan stemmen kunnen dit gewoon doen tot 21.00 uur, of zoveel langer als zij nog 

in de rij staan na 21.00 uur. Zij kunnen daarna ongehinderd naar huis. Zij hebben daarvoor 

geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven bij de handhavers.  

- Kiezers die willen kijken bij het tellen van de stemmen (observanten), kunnen dit na 21.00 uur 

doen. Zij hebben daarvoor geen aparte verklaring nodig. Zij kunnen dat mondeling aangeven 

bij de handhavers. Uiteraard moeten deze observanten zich houden aan de regels die in de 

stembureaus en tellocaties gelden.  

- Stembureauleden, tellers en vrijwilligers die betrokken zijn bij de organisatie van de 

verkiezing, kunnen hun werkzaamheden doen tijdens de avondklok. Zij hebben daarvoor een 

bewijs nodig van hun werkzaamheden op het stembureau. Dit bewijs is vormvrij en kan een 

brief of e-mail van de gemeente zijn waaruit blijkt dat zij zijn aangesteld om hun 

werkzaamheden uit te voeren. 

 

Toekomst, versoepeling van de maatregelen 

De raad heeft de motie Samen uit de crisis breed gesteund. Het college van b en w stelt hiervoor 

€25.000,- ter beschikking. Zodra het door het Kabinet weer mogelijk wordt gemaakt, is het de 

intentie om gezamenlijke acties en verschillende evenementen te organiseren. De voorbereidingen 

en organisatie doen we in samenwerking met de verschillende belangenvertegenwoordigers uit de 

relevante sectoren (sport, ondernemers, centrummanagement, maatschappelijke instellingen et 

cetera). Dit om de aantrekkelijkheid van Wassenaar en haar (winkel)gebied onder inwoners (en de 

regio) te benadrukken en zo structureel te komen tot economisch herstel en vitalisering van onze 

leefomgeving.  
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Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 


