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Terugkoppeling avond met ondernemers over de impact van corona 
op economie en werk in de regio Gooi en Vechtstreek  

 
27 augustus 2020 
 
 
Vanuit de Veiligheidsregio heten Han ter Heegde, lid van het Regionaal Beleids Team (RBT), Annette 
Wolthers, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg werk& inkomen en Gerard Kuipers, voorzitter 
van het portefeuillehoudersoverleg economie&innovatie de ondernemers in de regio van harte welkom 
op het gemeentehuis van Gooise Meren.  
 
Er volgt een korte presentatie over de stand van de economie in de regio (bijgevoegd) met een 
verwijzing naar het dashboard economie en corona : https://www.regiogv.nl/corona-economie-
dashboard/ 
 
Allereerst werd de balans opgemaakt over de ondersteuning van de overheid richting ondernemers: 
 
Wat ging er goed? 

• De snelheid van handelen van de overheid wordt ongekend genoemd. Als voorbeeld wordt 

de realisatie van het TOZO loket genoemd. 

• De pro-actieve houding; de overheid stapt actief op ondernemers af om te kijken wat er 

nodig was om hun bedrijven zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen  

•  De gemeenten handelen niet risicomijdend en ‘alleen maar kijkend naar de regels’ maar 

kijken ‘’ hoe iets mogelijk gemaakt kan worden. Als voorbeeld worden de 

terrasvergunningen genoemd, die in veel gevallen op basis van een noodverordening tot 

stand gebracht zijn.  

 

Wat ging er niet goed?  

• Soms benaderden ondernemers de overheid met een collectief plan, maar werden aanvragen 

of vergunningen toch per bedrijf uitgegeven. Dit werd niet als efficiënt ervaren. 

• Niet alle uitvoeringsaspecten werden even duidelijk gecommuniceerd. Ook werd er soms 

willekeur inzake de handhaving ervaren. Ondernemers pleiten voor een zo groot mogelijke 

regionale eenduidigheid. 

• Ondernemers onderling zochten elkaar soms te weinig op om de overheid met vraagstukken 

te benaderen. 

 

Verder werden de volgende zaken genoemd: 

. 

De gemeenten geven aan dat zij ondersteuning aan ondernemers van belang vinden en aan 

ondernemers vragen om ook in deze moeilijke tijden werk te blijven aanbieden aan mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Ondernemers missen ruimte voor ondernemen en flexibiliteit. Wanneer zij willen uitbreiden, is hier in 

de regio geen ruimte voor. Veel bedrijven zijn daardoor de laatste jaren al uit de regio weggegaan; al 

voor de coronacrisis stond de economie in de regio er hierdoor niet goed voor. Ondernemers roepen 

de bestuurders op om te investeren in (ruimte voor) economie& werk en niet overal bedrijventerreinen 

te transformeren naar andere functies, zoals woningbouw. Ook willen zij meer mogelijkheden op hun 

huidige bestemmingen. Als mogelijke oplossing pleiten zij voor meer flexibele bestemmingsplannen. 

 

In het bijzonder wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van de provinciale Omgevingsverordening 

v.w.b het Bijzonder Provinciaal Landschap. Hierdoor gaan veel gebieden in de regio ‘op slot’ en is 

geen enkele uitbreiding voor economische ontwikkeling meer mogelijk. Met name de gemeente 

Wijdemeren is door het Bijzonder Provinciaal Landschap zwaar getroffen.  
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De pro-actieve houding van veel gemeenten tijdens de corona-crisis werd geprezen, en ondernemers 

roepen op deze houding ook voor de middellange termijn zoveel mogelijk vast te houden.  

 

Ondernemers onderling spreken elkaar er ook op aan meer gezamenlijk op te trekken in het overleg 

met- en de lobby richting de overheid en ook elkaar met advies te steunen. Er komen veel zaken op 

ondernemers én op de overheid af en samen staan we sterker! 

 

De overheid werd opgeroepen duidelijk te blijven communiceren over dat wat ze ondernemers kunnen 

bieden aan steun en faciliteiten. Deze communicatie was aan het begin van de coronacrisis actief, 

maar leek een beetje weggezakt tijdens het zomerreces.  

 
Er wordt aandacht gevraagd voor de ‘boeggolf’ die op veel ondernemers afkomt, zodra uitgestelde 

betalingen gedaan moeten worden, zowel aan de overheid als aan particulieren. Ondernemers vragen 

aan de overheid om ruimhartige betalingsregelingen te hanteren en ook actief in gesprek te gaan met 

partijen in de hele keten over de schuldeninning, zoals banken en particuliere vastgoedeigenaren. 

Ook wordt opgeroepen om elkaar op de hoogte te houden van sectorale en landelijke ontwikkelingen 

op dit gebied.  

 
Ondernemers vragen om verlenging van de huidige maatregelen, daar waar mogelijk. Als voorbeeld 

worden de terrasverruimingen en winkelopeningstijden genoemd. Vaak zijn deze tot een bepaalde tijd 

ingevoerd. Het is goed als de gemeente deze pro-actief verlengt, vanwege de verwachte 

aanhoudende crisis.  

 
 

 

Afgesproken is om over ca. 4 maanden dit overleg te herhalen, omdat het van belang is om de 

ontwikkelingen actief te volgen. Vanuit de Veiligheidsregio en de Regio Gooi en Vechtstreek zal 

hiertoe het initiatief worden genomen.  

 
 
Bijlagen : 

• Presentatie impact corona op economie en werk 

• Lijst van aanwezigen . 


