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Onderwerp: Ondersteuning ondernemers in de coronacrisis 
 

 
De raad, in vergadering bijeen op 25 mei 2020; 
 
overwegende dat: 
 

- het CDA Tubbergen geluiden ontvangt van ondernemers uit de gemeente Tubbergen (hierna: 
‘deze ondernemers’) dat zij zich zorgen maken over hun toekomst als gevolg van de 
coronacrisis; 

- de coronacrisis op deze ondernemers op dit moment al financiële impact heeft; 
- veel ondernemers zich op dit moment afvragen hoe zij vorm kunnen geven aan de nieuwe 

1.5-metereconomie als gevolg van de coronacrisis, door het CDA Tubbergen ‘hoe-wél-
economie’ of ‘hoe-kan-het-wél-economie’ genoemd;  

- het voor deze ondernemers een uitdaging is om de ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-
economie’ vorm te geven en hun onderneming ‘coronaproof’ te maken; 

- er vanuit de Taskforce VTE pilotgemeenten worden aangewezen waarbij samen met 
ondernemers gezocht kan worden naar een veilige ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-
economie’;  

- de provincie Overijssel begin juni start met een ‘Provinciaal Investeringsprogramma 
Vrijetijdseconomie’, welke mogelijk kansen biedt voor deze ondernemers; 

- de gemeente Tubbergen mogelijk gelden kan aanwenden om kleine initiatieven ten behoeve 
van de ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-economie’ te subsidiëren voor deze 
ondernemers; 

- sommige ondernemers juist in deze tijd meer vraag hebben naar werknemers en sommige 
ondernemers haar werknemers onvoldoende kan inzetten; 

- het van belang is dat de gemeente Tubbergen voortdurend in gesprek blijft met deze 
ondernemers om hen te ondersteunen ten tijde van de coronacrisis en daarna; 
 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
 

1. te onderzoeken welke financiële mogelijkheden het Provinciaal Investeringsprogramma 
Vrijetijdseconomie biedt voor ondernemers uit de gemeente Tubbergen in deze sector en 
deze ondernemers daarbij ondersteunt en daarover informeert; 

2. te onderzoeken welke financiële ondersteuning er vanuit de provincie Overijssel en het Rijk 
daarnaast beschikbaar is ten behoeve van de ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-economie’ 
voor de gemeente Tubbergen en zich in te spannen – indien mogelijk – hierop een beroep te 
doen; 

3. te onderzoeken welke financiële mogelijkheden er binnen de gemeente bestaan om kleine 
initiatieven ten behoeve van de ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-economie’ te 
subsidiëren;  

4. zich in te spannen dat de gemeente Tubbergen aangewezen wordt als pilotgemeente door de 
Taskforce VTE, voor zover zij daar invloed op heeft; 

5. te onderzoeken op welke wijze ondernemers met elkaar in contact gebracht kunnen worden 
met als doel werknemers te kunnen ‘uitwisselen’, daar waar mogelijk; 

6. voortdurend met de ondernemers uit de gemeente Tubbergen in gesprek te blijven over de 
inrichting van de ‘hoe-wél-economie’/’hoe-kan-het-wél-economie’ en de gemeentelijke of 
provinciale financiële ondersteuning daarbij. 
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en gaat over tot de orde van de dag. 
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