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Geachte Raad,
Sinds vrijdag 6 maart jl. ontvangt u wekelijks van het college van burgemeester en wethouders
een raadsinformatiebrief met daarin vermeld de laatste ontwikkelingen en maatregelen rondom het
coronavirus die de gemeente Wassenaar betreffen. Op vrijdagen ontvangt u met grote regelmaat
corona-updates van de burgemeester via de griffie.
Het college van B en W vergadert iedere week op dinsdag. Vanochtend zijn een aantal besluiten
genomen die ter aanvullende ondersteuning zijn voor onze Wassenaarse ondernemers en welke
aansluiten bij eerder genomen maatregelen door het college van B en W. Met deze
raadsinformatiebrief van 22 april 2020 informeren wij u dan ook over de laatste economische
maatregelen met betrekking tot Wassenaar
Het kabinet heeft een reeks van economische maatregelen genomen om de ergste financiële
gevolgen voor werknemers, ondernemers en zelfstandigen te compenseren.
Ook vanuit de gemeente Wassenaar is gekeken hoe wij de ondernemers in Wassenaar kunnen
steunen. Niet alleen met financiële ondersteuning maar ook met praktische maatregelen zoals
aanpassingen van openingstijden, up-to-date informatievoorziening en communicatie via de
website en social media.
Inmiddels hebben zich 467 Wassenaarders gemeld bij de afdeling Werk & Inkomen (organisatorisch
onder gebracht bij de gemeente Leidschendam – Voorburg) om hun inkomen aan te vullen op het
bijstandsniveau. En ook zijn er 40 aanvragen gedaan door ondernemingen uit Wassenaar om
bedrijfskapitaal aan te vullen. Ondanks de economische maatregelen van de Rijksoverheid en de
gemeente gaan er ook, helaas, gerenommeerde Wassenaarse bedrijven failliet.
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In de raadinformatiebrief van 15 april bent u geïnformeerd over de reeds lokaal getroffen
maatregelen namelijk:
1. Uitstel termijn gemeentelijke aanslag en toeristenbelasting (t/m 31 augustus)
2. Oproep aan huurders en verhuurders: werk samen!
3. Tijdelijke verruiming winkel- en laad- en lostijden
4. Samenwerkingspagina gemeente en Wassenaarse krant gericht op ondernemers
5. Up-to-date informatie voor ondernemers op www.wassenaar.nl
Onderstaand leest u de laatste relevante Wassenaarse -economische maatregelen:
1. Geen precariogelden terrassen opleggen over genoemde periode
Op dit moment is de horeca, inclusief de terrassen gesloten. Om te voorkomen dat men toch op
het terras “samenkomt” hebben de horecaondernemingen de terrassen afgesloten en leeggemaakt.
Dit in het kader van de openbare orde en veiligheid voor met name de volksgezondheid. In de
periode van 1 maart tot en met 1 juni (3 maanden) zal de gemeente geen precariogelden innen
voor de terrassen. Deze tegemoetkoming geldt vooralsnog tot en met 1 juni. De gederfde
inkomsten bedragen voor de gemeente, voor de 32 horecaondernemers, gezamenlijk € 4.473,-voor 3 maanden.

1b. Geen uitstallingsgelden opleggen over genoemde periode bij ondernemers
Door de intelligente lockdown wordt er weinig gewinkeld en zijn er nauwelijks mensen op straat.
Hierdoor zijn met name de non-food winkels beperkt open of zelfs gesloten. Het uitstallen van
goederen voor de winkel heeft dan ook beperkte toegevoegde waarde. Door middel van het
kwijtschelden c.q. niet innen van uitstallingsgelden door de gemeente, wordt een extra financiële
handreiking gemaakt naar de ondernemers. De gederfde inkomsten voor de periode van 1 maart
t/m 1 juni bedragen € 4.688,--.

1c. Geen terrasgelden innen Strandpaviljoens en kiosken op de Wassenaarse Slag
Ook de strandpaviljoens en de kiosken op de Wassenaarse Slag worden getroffen door de
maatregelen van het kabinet. Zeker voor de Wassenaarse Slag geldt dat de 4 strandpaviljoens en 5
kiosken hun terrassen goed afgesloten moeten houden. De ondernemers van het strand hebben
daartoe nog extra maatregelen moeten treffen om te voorkomen dat mensen toch gaan zitten op
de afgesloten terrassen. In de periode van 1 maart t/m 1 juni) zal de gemeente geen pacht innen
voor de terrassen. De gederfde inkomsten bedragen € 13.789,61,--.

2. Parkeerterrein Zeelust en De Kuil
De Veiligheidsregio Haaglanden heeft in navolging van de kabinetsmaatregelen in een
noodverordening bepaald dat o.a.de Wassenaarse Slag verboden is voor gemotoriseerd verkeer
gedurende de weekenden en feestdagen. Voor de dagen dat de Wassenaarse Slag is afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer worden geen huurkosten in rekening gebracht bij de exploitanten van
de parkeerterreinen Zeelust en de Kuil. Geschatte gederfde inkomsten: € 7.624,04 voor de periode
t/m tot en met 1 juni 2020.
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3. Leges voor evenementen die niet doorgaan terugbetalen
Het kabinet heeft besloten dat er tot 1 juni geen evenementen mogen plaats vinden. Binnen de
gemeente Wassenaar gaat het hier om ca. 10 evenementen waarvoor leges zijn betaald van totaal
€ 491,00. Deze evenementen zullen geen doorgang vinden. De leges worden terugbetaald, niet
opgelegd of gecrediteerd.

4. Extra budget voor Economische Zaken van € 10.000,Voor het budget van Economische Zaken wordt een extra bedrag van €10.000,- beschikbaar
gesteld. Met dit budget kunnen activiteiten voor/door ondernemers worden ondersteund die
specifiek worden opgezet als gevolg van de coronacrisis zoals:
-

Activiteiten die bijdragen aan de versterking van winkelgebieden en waarbij sprake is van
een samenwerking tussen tenminste 3 partijen;

-

Activiteiten die innovatief zijn en tevens bijdragen aan het op de kaart zetten van de
gemeente;

-

Activiteiten die inspelen op een combinatie tussen digitalisering en sociaal contact:

-

Activiteiten die significant bijdragen aan het versterken van het economisch
vestigingsklimaat.

Aan de Slag
Als kustgemeente zijn we als college van B en W ook alert op onze horeca aan ons familiestrand.
We zullen als gemeente daarom samenwerking zoeken met andere kustgemeenten als het gaat om
ideeën en mogelijke aanvullende acties en maatregelen voor deze groep ondernemers.
Tot slot
De verwerking van bovenstaande financiële gevolgen zijn voor de periode van 1 maart t/m 1 juni
2020. Deze zullen verwerkt worden in de voorjaarsnota voor zover bekend. Echter als er na 1 juni
nieuwe maatregelen worden genomen door het kabinet wat wellicht kan leiden tot aanvullende
financiële implicaties, dan wordt u nader geïnformeerd. In de 1e helft van mei zal er een
informatiebrief komen met daarin een overzicht van alle financiële inschattingen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester

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