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Onderwerp 
Coronasteun voor inwoners en ondernemers/organisaties in acute financiële nood 

Kernboodschap 
De voortdurende lockdown zorgt bij een aanzienlijk aantal inwoners en ondernemers voor acute financiële 

problemen. Het college heeft vandaag verschillende besluiten genomen om hen daarbij te ondersteunen. 

Daarnaast hebben we een aantal maatregelen in voorbereiding en onderzoeken we ook de mogelijkheden 

voor de wat langere termijn. 

Inleiding 
We zijn intensief in gesprek met ondernemers (klein MKB, ZZP’ers) in verschillende branches die het 

water door de voortdurende lockdown aan de lippen staat. We weten via het sociaal plein dat dit ook geldt 

voor veel gezinnen waar een belangrijk deel van de inkomsten zijn weggevallen door de coronacrisis. 

Waar een enkele branche sinds deze week weer open kan (kappers), is er voor andere branches (horeca, 

non-food retail) voorlopig geen perspectief. Veel ondernemers zijn inmiddels door hun reserves heen, 

stellen betalingen uit en moeten geld lenen om deze crisis te kunnen doorstaan. De rijkssteunmaatregelen 

zijn, zeker voor specifieke groepen ondernemers binnen deze branches (zelfstandigen zonder personeel), 

onvoldoende toereikend. Dat blijkt ook uit de gesprekken die we voeren met individuele ondernemers, met 

verschillende ondernemersorganisaties en uit gesprekken in de Taskforce Anderhalve Meter. We zien het 

ook in de brieven (zie bijlagen) en noodkreten die college en raad recentelijk hebben ontvangen. 

 

Het college ziet die urgentie en dat geldt ook voor uw raad, getuige de verschillende moties die voor de 

raadsvergadering van morgen zijn aangekondigd. Om die reden schetsen we in deze brief dan ook alvast 

de laatste ontwikkelingen. 

Vitaliteit van onze stad staat onder druk 

Voordat een aanzienlijk deel van de bevolking gevaccineerd is, gaan we nog een aantal maanden tegemoet 

met ingrijpende beperkende maatregelen. De nood is te hoog om nu af te wachten en daarbij staat de 

vitaliteit van onze stad op het spel. Als een deel van de ondernemers de coronacrisis niet doorstaat, raakt 

dat aan het economische weefsel van onze gemeente. Wij hebben vandaag dan ook een aantal besluiten 

genomen die bijdragen aan het helpen ledigen van de ergste nood bij die inwoners en ondernemers waar 

de nood het hoogst is. Daarnaast hebben we verschillende andere besluiten in voorbereiding, waarover wij 

u graag informeren. 

1. We zetten de verruiming van terrassen voort in 2021 

We hebben vandaag besloten dat het gedogen van extra terrassen, al dan niet met een overkapping, 

terrasschermen en terrasverwarming, gedurende de Wet tijdelijke maatregelen COVID-19 wordt 

voortgezet. Dit komt tegemoet aan de vraag van veel horeca ondernemers om binnen de geldende 



maatregelen, als de horeca weer open mag, een substantieel aantal gasten in de buitenruimte te kunnen 

ontvangen. 

2. We starten uitvoering van de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 

De rijksoverheid heeft een nieuwe regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) in 

het leven geroepen, om huishoudens die te maken hebben met een inkomensdaling door COVID-19 

financieel te ondersteunen. Het kan gaan om ondernemers/ZZP-ers, werknemers en werkzoekenden met 

financiële problemen door de coronamaatregelen. De TONK is een landelijke regeling, maar de 

beleidsregels worden door alle gemeentes zelf bepaald. Het bedrag dat wij als gemeente in dat verband 

van het rijk verwachten te ontvangen (ongeveer € 600.000) is onvoldoende om gedurende een half jaar een 

substantiële vergoeding te verstrekken voor de hele doelgroep van naar verwachting ca. 1700 aanvragers. 

Wij hebben vandaag voor de TONK-regeling beleidsregels vastgesteld en besloten ruim 2 miljoen euro 

voor de regeling vrij te maken voor aanvragers die meer dan 35% van hun inkomen door de coronacrisis 

zijn verloren. Dit budget wordt deels gedekt door voornoemde compensatie vanuit het Rijk, de rest van het 

bedrag zal worden gefinancierd uit de COVID-reserve. Dat betekent in de praktijk dat er een maandelijkse 

vergoeding van € 200 per aanvraag kan worden toegekend, wat in de praktijk (om uitvoeringskosten te 

besparen) neerkomt op een betaling van € 1.200 ineens. 

3. We garanderen de subsidie aan het Stadsfonds ook in 2021 

Het Stadsfonds heeft afgelopen jaar haar maatschappelijke en economische waarde opnieuw bewezen. De 

stichting heeft financieel bijgedragen aan een fors aantal projecten en activiteiten. Veel met een directe 

relatie met COVID-19. Voorbeelden zijn de terrasoverkappingen voor de horeca, het Gooisch Kookboek, 

Hilversumse helden (koken voor zorgmedewerkers), Musicals voor groep 8 in de Vorstin en de 

Expeditiedagen voor jongeren. Gelet op de voortdurende Coronacrisis garanderen we ook in 2021 de 

subsidie aan het Stadsfonds.  

Besluiten in voorbereiding  

We onderzoeken op dit moment een aantal andere besluiten:  

 Subsidieregeling lokaal MKB. Voor het lokale mkb in de sectoren die zwaar zijn getroffen, wordt een 

subsidieregeling onderzocht om tegemoet te komen in de extra kosten die zijn gemaakt voor COVID-

maatregelen. Doelgroepen zijn horeca, winkels, sportscholen en andere sectoren (met minstens één 

werknemer, dus geen ZZP-ers) die zwaar getroffen zijn door de overheidsmaatregelen. Het gaat om 

een eenmalig subsidiebedrag in de ordegrootte van € 1.500 - € 2.500 (nog onderwerp onderzoek). Met 

deze maatregel kunnen we circa 400 – 500 mkb-bedrijven ondersteunen waarvan we weten dat deze 

financiële problemen door de coronacrisis hebben. In Amstelveen zijn al goede ervaringen opgedaan 

met een dergelijke regeling. De kosten voor het instellen van een dergelijke subsidieregeling worden 

geraamd op ca. 1 miljoen euro en zullen bij doorgang ten laste komen van de COVID-reserve. 

 Actualisatie van de beleidslijn subsidies 2021. In maart 2020 kregen gesubsidieerde organisaties te 

maken met maatregelen en richtlijnen om de verspreiding van corona terug te dringen. Als gevolg 

daarvan hadden veel organisaties moeite hun gesubsidieerde activiteiten uit de voeren en de aan 

subsidies verbonden verplichtingen na te komen. Om die reden heeft het college in april 2020 

ingestemd met de beleidslijn corona en subsidies: een lijn die uitgaat van coulance en maatwerk ten 

aanzien van de verplichting om de gesubsidieerde prestatie te leveren wanneer dat door de beperkende 

maatregelen onmogelijk is geworden. Inmiddels is een nieuw kalenderjaar van start gegaan, maar zijn 

de maatregelen om COVID-19 in te dammen nog steeds aan de orde. Sterker nog: het jaar 2021 is van 

start gegaan met een verregaande lockdown en het college zal de lijn van 2020 dan ook doorzetten in 

2021. 

 Aanpassing precariogelden 2021 Net als in 2020 bereiden we een voorstel voor om de tarieven van 

een aantal categorieën waar normaliter precario over wordt geheven bij te stellen tot nihil.  

 

Verder werken we in coronaverband ook aan crisisdienstverlening (re-integratie, schuldhulpverlening), 

MDT-regelingen voor jongeren (Maatschappelijke Dienst Tijd), Perspectief voor Jeugd en Jongeren 

(vooruitlopend op dat we het geld hiervoor geld ontvangen van het Rijk, ontwikkelen we een actieplan 

voor meer activiteiten en ondersteuning voor jongeren, daarbij kijken we ook naar het 10 punten plan van 



D66) en komt er geld beschikbaar voor hulp aan scholen en kinderopvangorganisaties. Daarnaast kijken 

we hoe we inwoners en bedrijven kunnen ondersteunen met betalingsregelingen voor de gemeentelijke 

lasten. Tot slot onderzoeken hoe we de nood bij de sportverenigingen verder kunnen ledigen. 

Financiën 
In 2020 is de COVID-reserve in het leven geroepen. Geld dat ter bestrijding van de coronacrisis vanuit het 

rijk beschikbaar komt, brengen we onder in deze reserve. Zo is onlangs via de decembercirculaire het 3e 

compensatiepakket corona ter beschikking gesteld. Het gaat om een bedrag van € 832.000 voor 2020 en 

een bedrag van € 2.290.000 voor 2021. Bij het 1e en 2e compensatiepakket corona ging het met name over 

het afdekken van hogere lasten en verminderde baten door de coronacrisis voor de gemeente zelf. Bij het 

3e compensatiepakket worden nu ook extra middelen verstrekt die een extra inzet van de gemeenten en de 

Regio mogelijk maken, zoals op het gebied van re-integratie, het gemeentelijk schuldenbeleid en 

crisisdienstverlening. In de COVID-reserve zijn op dit moment, behoudens een eventuele overschrijding 

van de TONK, voldoende middelen beschikbaar om de voorgenomen uitgaven uit deze brief te doen en 

het college ziet er op toe dat de uitgaven die ze in dat verband doet, het bedrag van de beschikbare reserve 

niet zullen overstijgen. Dat geeft het college de ruimte om snel te schakelen wanneer dat nodig is. Mocht 

er in de toekomst alsnog additionele financiering nodig zijn, dan zal hiervoor vanzelfsprekend eerst 

toestemming aan de raad worden gevraagd. 

 

Vervolg 
De besluiten die we nu genomen hebben en de maatregelen die we nog onderzoeken, maken deel uit van 

het Coronaherstelplan fase 1. Daarmee ledigen we een deel van de directe nood die nu aan de man is. 

Snelheid is hierbij geboden. Daarnaast zijn we recent gestart met het opstellen van een Coronaherstelplan 

fase 2, dat verder vooruitkijkt naar de komende 2 tot 3 jaar. We verwachten dat plan direct na de zomer 

met u te kunnen delen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het college, 

 

Burgemeester en wethouders van Hilversum, 

de gemeentesecretaris, de burgemeester, 

  

D. Emmer P.I. Broertjes 

 

 

 
 

Bijlage(n):  

1. Brief Hilversumse winkelgebieden 

2. Brief Oproep InRetail aan landelijke politiek 

3. Brief Hilversumse Boekhandels 

4. Brief InRetail Actualisatie detailhandelsbeleid 

 

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”, B&W-vergadering van 2 maart 2021. 
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