
  

Motie Steun aan startende ondernemers

De raad van de gemeente Roermond in vergadering bijeen op donderdag 4 februari 2021.

Overwegende dat:
1. Door de coronacrisis vele ondernemers financieel moeilijke tijden beleven.
2. Het voortbestaan van vele ondernemers ernstig onder druk staat, waaronder vele 
enthousiaste startende ondernemers.  
3. Tot de invoering van de NOW3 regeling startende ondernemers qua 
compensatiemaatregelen vanuit de overheid tussen wal en schip zijn geraakt en dat dit leidt 
tot zeer betreurenswaardige situaties.
4. Deze startende ondernemers een wezenlijke bijdrage leveren aan levendigheid en 
leefbaarheid van onze gemeente.
5. Vele startende ondernemers het water tot aan de lippen staat en niet meer in staat zijn om 
hun onderneming voort te laten bestaan.

Van mening zijnde dat:
1. Roermond een gemeente is waar het goed wonen, werken en ondernemen is. 
2. Juist in deze coronacrisis het ondernemen voor vele ondernemers onder grote druk staat.
3. Het college van B&W in haar rol als dagelijks bestuur van onze gemeente juist nu 
ondernemers, en met name onze startende ondernemers, moet steunen.
4. Snelheid bij steun voor deze startende ondernemers geboden is daar er niet gewacht kan 
worden tot de overheid tot uitkering van de NOW3 regeling overgaat.

Roept het college op:
1. Om een inspanningsverplichting te leveren om snel en adequaat deze startende 
ondernemers in kaart te brengen en proactief te benaderen. 
2. Dit met als doel om samen met deze startende ondernemers te zoeken en te komen tot 
passende maatwerk oplossingen voor de door hun ervaren (financiële) problematieken. Dit 
zodat startende ondernemers behouden blijven voor onze gemeente en na de crisis kunnen 
gaan excelleren. 

En gaat over tot de orde van de dag,

Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 4 februari 2021,

De griffier, de voorzitter,

Ingediend door:
Ger Julicher (DS), Angela Sanders-Meuter (DS), Jos Tobben (DS), Leon Coenen (SPR), 
Gerard Nizet (SP)


