
 

 

Raadsbrief  
 

Beantwoording schriftelijke vragen 
Zaaknummer: 883105 
Bijlage: Schriftelijke vragen fractie van de VVD 
 
 
Geachte raad, 
 
Met deze raadsbrief beantwoorden wij de schriftelijke vragen die door de fractie van de VVD aan ons 
zijn gesteld. 
 
Aanleiding 
Op 19 oktober 2020 zijn vragen aan ons gesteld over het ondersteunen van Stede Broec’se 
ondernemers tijdens de decembermaand. De VVD Stede Broec wil de lokale ondernemers helpen door 
meer ruimte te geven zodat inwoners op een veilige manier hun feestboodschappen kunnen doen bij 
de lokale ondernemer. 
 
Informatieverstrekking 
Hieronder zullen wij eerst de vragen opnemen (cursief) en direct daaronder onze reactie geven. 

1. Ziet het college de noodzaak om lokale ondernemers te helpen deze gezondheids- en 
economische crisis door te komen? 
 
Ja het college ziet de noodzaak om lokale ondernemers te helpen deze crisis door te komen. 
Het college kan echter niet alle noodlijdende ondernemers helpen. Wel kunnen wij ondernemers 
ondersteunen/faciliteren door medewerking te verlenen met aanvragen/verzoeken die kunnen 
bijdragen om verliezen door de corona te compenseren dan wel besmettingskansen tot een 
minimum te beperken. 
 
Regionaal en in samenwerking met de WBG en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord 
organiseren we bijeenkomsten en netwerken waar ondernemers informatie over diverse zaken 
kunnen ophalen. 
 
De Rijksoverheid heeft een pakket aan hulpmaatregelen opgesteld.  Door de Westfriese 
gemeenten wordt periodiek onderzoek uitgevoerd onder een grote groep ondernemers om te 
weten hoe de hulpmaatregelen worden ervaren en in welke mate dit ze de hulp biedt de ze 
nodig hebben. Met deze peiling, die elke 3 maanden wordt gehouden, kan de gemeente in ieder 
geval de ernst van de situatie in kaart brengen en daar waar het kan inspelen op behoeften van 
de ondernemers.   
 

2. Is het college het met de fractie van de VVD eens dat de inkopen rond de feestdagen in 
december van groot belang zijn voor veel (kleine) lokale ondernemers? 
 
Ja het college is het met de fractie van de VVD eens dat de inkopen rond de feestdagen van 
groot belang is voor (lokale) ondernemers. 
 

3. Is het college bereid om op korte termijn in overleg te gaan met de lokale ondernemers over 
concrete oplossingen die helpen de komende wintermaanden hun onderneming zo veilig en 
verantwoord mogelijk draaiende te houden? 
 

Het college is zeker bereid om op korte termijn het gesprek aan te gaan met de lokale 
ondernemers over concrete oplossingen die kunnen helpen hun onderneming zo veilig en 
verantwoord mogelijk draaiende te houden.   
 
 
 
 
 
 



 

 

4. Is het college bereid om te kijken naar winkeliers die een tijdelijke ontheffingsvergunning kunnen 
aanvragen gedurende de feestdagenperiode om lokale ondernemers meer mogelijkheden te 
geven? Zo nee, waarom niet? 
 
Het college is bereid om te kijken naar ondernemers die een tijdelijke ontheffingsvergunning 

willen aanvragen gedurende de feestdagenperiode, waarbij we wel rekening houden met het 

vigerende beleid, veiligheidseisen en coronamaatregelen.  

 
5. Is het college bereid om nader te bepalen winkels meer ruimte te bieden, bijvoorbeeld door het 

toestaan van kraampjes (aan Stede Broec’se ondernemers) in de buitenlucht, zodat inwoners 
op een veilige manier hun inkopen kunnen doen? Zo nee, waarom niet? 
 
Het college staat open voor initiatieven van ondernemers als zij met verzoeken hiertoe komen, 
waarbij we rekening houden met het vigerende beleid, veiligheidseisen en coronamaatregelen.  

 

6. Is het college bereid om open te staan en ruimhartig te faciliteren voor dergelijke initiatieven, 
zoals extra wintermarkten, voor ondernemers tijdens de feestmaanden? Zo nee, waarom niet? 
 
Het college staat open voor initiatieven van ondernemers als zij met verzoeken hiertoe komen, 
waarbij we rekening houden met het vigerende beleid, veiligheidseisen en coronamaatregelen. 
 

7. Ziet het college nog andere mogelijkheden om lokale ondernemers te helpen gedurende de 
feestdagenperiode? Zo ja, welke mogelijkheden zijn dit? 
 
We hebben de afgelopen maanden het accountmanagement bedrijven versterkt en daarmee 
contact gehouden met de Winkeliersvereniging Het Streekhof. Voor de feestdagenperiode 
zullen we nog intensiever contact houden met de winkeliersvereniging zodat we snel kunnen 
inspelen op de behoeften en vragen van de lokale ondernemers. 
 
De winkeliersvereniging doet overigens al het mogelijke om de lokale ondernemers te 
ondersteunen en veilig te winkelen. In het winkelcentrum is bewegwijzering aangebracht en 
wordt het winkelend publiek geattendeerd op de landelijke coronamaatregelen.  
 
Vanwege de landelijke coronamaatregelen moeten winkeliers momenteel om 20.00 uur sluiten 
(ook op de koopavonden). Dit geldt niet voor de supermarkt. Op grond van de ‘Verordening 
Winkeltijden Stede Broec 2016” bestaat er in onze gemeente reeds een algemene vrijstelling 
van de in artikel 2 van de Winkeltijdenwet verboden, die geldt voor zon- en feestdagen van 
06.00 tot 22.00 uur. Dit betekent dat winkels in de gemeente Stede Broec open mogen op zon- 
en feestdagen van 06.00 tot 22.00 uur. Zodra de landelijke maatregelen verruimd worden 
kunnen de lokale ondernemers hier gebruik van maken. Uiteraard is het wel van belang dat de 
ondernemers maatregelen blijven treffen om de onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter te 
kunnen blijven hanteren. 
 

Vervolg 
Wij vertrouwen er op uw vragen op deze wijze voldoende te hebben beantwoord. 
 
 
Bovenkarspel, 4 november 2020. 
 
Burgemeester en wethouders van Stede Broec 
De secretaris,   De burgemeester, 
 
 
 
A. Huisman   R.A.P. Wortelboer 
 
 
 


