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Geachte heer Kolff, 

Als zes voltallige fracties uit de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam maken wij ons veel zorgen 
over de gevolgen van de lockdown voor onze lokale ondernemers. Onze wens is om dit geluid kenbaar 
te maken bij het kabinet en daarom vragen wij aan de voorzitter van de Veiligheidsregio dit signaal mee 
te nemen naar het overleg van het Veiligheidsberaad. Vanuit dit overleg kan ons signaal, samen met 
de noodkreten van andere gemeenten, worden overgebracht bij het kabinet. 
 
Ons bereiken noodsignalen van winkeliers bij wie het water echt tot aan de lippen staat. Wij maken ons 
daarom ernstige zorgen over het kunnen voortbestaan van onze lokale ondernemingen. Nog los van 
de persoonlijke schadelijke (economische, financiële en emotionele) effecten die hierdoor ontstaan 
kunnen de gevolgen hiervan ernstige schade toebrengen aan het lokale winkelaanbod. Wij doen 
daarom een dringende oproep aan het kabinet om tegemoet te komen aan onze lokale ondernemers 
die zwaar getroffen worden door de gevolgen van de huidige harde lockdown. 
 
Wij merken dat de logica van de huidige maatregelen door steeds meer inwoners niet begrepen wordt. 
Het is vrijwel niet uit te leggen dat in supermarkten mensen onbeperkt worden toegelaten terwijl 
winkeliers de deur gesloten dienen te houden. In de praktijk zien we een toenemend aantal online 
bestellingen, hetgeen ten koste gaat van lokaal ondernemerschap. Daarbij is het onderscheid tussen 
essentiële en niet-essentiële winkels niet overal eenduidig toegepast. Ondernemers signaleren dat hier 
per regio verschillend mee wordt omgegaan en dat voelt onrechtvaardig. Bovendien ervaren 
ondernemers dat het beeld bestaat dat er sprake is van ruimhartige compensatie voor gederfde 
inkomsten, wat niet het geval is. In de praktijk moet iedere ondernemer ook na compensatie fors 
inleveren ten opzichte van de reguliere omzet. 
 
Daarom doen wij de dringende oproep om veilig winkelen mogelijk te maken in alle winkels in lijn met 
eerdere versoepelingen. Denk hierbij aan hanteren van de basismaatregelen zoals 1,5 meter afstand, 
het maximeren van het aantal bezoekers (al dan niet gekoppeld aan netto vloeroppervlakte) en het 
dragen van een mondkapje. Met dergelijke maatregelen kan met inachtneming van de 
gezondheidssituatie lokaal ondernemerschap de ruimte krijgen die het zo dringend nodig heeft. 
 
Daarnaast vragen wij u werk te maken van lokaal maatwerk met het oog op het verantwoord hervatten 
van andere sectoren die op dit moment zwaar getroffen zijn door de maatregelen, zoals de kappers, 
horeca, andere vormen van dienstverlening, sport en cultuur en het verenigingsleven. Bij het leren leven 
met het virus behoort ook voor deze sectoren ruimte voor blijvend maatwerk geboden te worden. 
 
Wij wachten uw reactie met belangstelling af.  
 
Hoogachtend, 
de fractievoorzitters namens alle raadsfracties van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam 
 
D. Fijnekam J.A. Meerkerk C. van Vliet M.P. van den Bout     W. de Ruiter     R.W. Philippo 
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