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Onderwerp 

 
Schriftelijke vragen van het lid van Dantzig inzake de economische gevolgen van 
de coronacrisis.   
 
Aan het college van burgemeester en wethouders  
 

Toelichting door vragensteller: 
 
Terwijl verschillende overheidsinstanties met het advies van experts de coronacrisis 
het hoofd proberen te bieden, houden Amsterdammers met cruciale beroepen de 
stad draaiend. Voor de fractie van D66 staat het belang van volksgezondheid voorop: 
wij steunen alle genomen maatregelen. 
 
Ondertussen is het onvermijdelijk dat de uitbraak van het coronavirus negatieve 
gevolgen zal hebben voor de Amsterdamse economie. Voor Amsterdamse 
ondernemers, die als gevolg van de noodzakelijke maatregelen hun onderneming 
moeten stilleggen en/of activiteiten moeten staken, zijn de consequenties acuut en 
hevig.  
 
Ondernemers – en met name het mkb – kunnen hierdoor in liquiditeitsproblemen 
komen. Startende ondernemers hebben wellicht niet genoeg buffers kunnen 
opbouwen. Zzp’er s of werknemers met nulurencontracten zullen onzeker zijn over 
hun inkomsten voor de komende tijd. Ook voor mensen in de culturele sector – zij 
hebben evenementen hebben moeten afzeggen – dreigt een financiële strop. 
De precieze impact op de economie en Amsterdamse ondernemingen is onzeker: 
niemand weet wanneer het coronavirus onder controle komt. 
 
De fractie van D66 wil dat alle scenario’s worden klaargezet om Amsterdamse 
werknemers, het bedrijfsleven, de zzp’er, de mkb’er, maar ook de grote werkgevers te 
helpen om deze acute crisis door te komen. Hulp van de overheid is geen luxe. Het 
kan de komende dagen en weken pure noodzaak zijn. 
 
Gezien het vorenstaande stelt ondergetekende, namens de fractie van D66, op grond 
van artikel 45 van het Reglement van orde voor de raad van Amsterdam, de volgende 
schriftelijke vragen: 
 
Toelichting door vragensteller: 
Op korte termijn lijken voor ondernemers liquiditeitsproblemen het meest acuut.  
 
1. Van welke gemeentelijke lasten is het technisch en juridisch mogelijk om het 

innen ervan bij ondernemers op te schorten? Is het college bereid zo snel als 
mogelijk lasten waarvan betalingen tot liquiditeitsproblemen bij ondernemers leidt, 
op te schorten? 

2. Welke financieringsfaciliteiten en -regelingen heeft het rijk ingericht voor evident 
gezonde ondernemingen om te kunnen blijven voortbestaan mochten ze in de 
problemen komen? Worden er nieuwe fondsen ingericht vanwege de 
coronacrisis? Informeert u ondernemers over de mogelijkheid beroep te doen op 
beschikbare fondsen?  

3. Verkent de gemeente of huurders van gemeentelijke panden als gevolg van de 
coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen in de problemen komen? 
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Welke mogelijkheden bestaan er om als gemeentelijke verhuurder coulance te 
betrachten?  

 
Toelichting door vragensteller: 
Veel Amsterdammers met een nulurencontract en Amsterdammers die werken als 
zzp’er kampen als gevolg van de coronacrisis en de genomen maatregelen met grote 
financiële onzekerheid. 
 
4. Welke financieringsfaciliteiten en -regelingen heeft het rijk ingericht voor evident 

gezonde zelfstandige ondernemingen zonder personeel om te kunnen blijven 
voortbestaan mochten ze in de problemen komen? Worden er nieuwe fondsen 
ingericht vanwege de coronacrisis? Informeert u ondernemers over de 
mogelijkheid beroep te doen op beschikbare fondsen?  

5. Is het college bereid om op zeer korte termijn na te gaan of de coronacrisis noopt 
tot het aanpassen van voorwaarden voor het Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen (Bbz), zodat zelfstandigen die door deze crisis in de problemen 
komen worden ondersteund? Indien daarvoor geen aanpassing nodig is, hoe 
zorgt het college er dan voor dat zelfstandigen op de hoogte zijn van de 
mogelijkheid hier een beroep op te doen? 

6. Is het college bereid om zzp’ers, mensen met nulurencontracten en andere 
mensen die (grotendeels) onzeker zijn van hun inkomsten bij te staan door hen te 
wijzen op hun rechten en op beschikbare regelingen waarmee zij gederfde 
inkomsten kunnen compenseren of betalingen kunnen uitstellen? 

 
Toelichting door vragensteller: 
Verspreid over meerdere juridische vormen van inkomstenbronnen – waar in 
bovenstaande vragen al over zijn gesteld – is duidelijk dat de culturele sector hard 
geraakt wordt.  
 
7. Is het college bereid een oproep te doen aan Amsterdammers die het kunnen 

missen om hun kaartje voor een culturele voorstelling niet terug te vragen.  
8. Is het mogelijk om in gesprek te gaan met het meldpunt van de Kunstenbond om 

informatie op te halen over de gevolgen van geannuleerde voorstellingen? En op 
korte termijn daarover duidelijkheid te geven?  

 
Toelichting door vragensteller: 
Veel Amsterdamse werknemers en werkgevers zitten gezond thuis en zijn bereid om 
zelf of uit hoofde van hun onderneming mee te werken aan het bezweren van de 
coronacrisis. Het vergt creativiteit en flexibiliteit om daarbij beschikbare krachten zo 
effectief mogelijk in te zetten. 
 
9. Benut de gemeente haar informatiepositie ten aanzien van acute vraag voor 

personeel – bijvoorbeeld ter ondersteuning van zorginstellingen – om bijvoorbeeld 
beschikbaar horecapersoneel hiervoor in te zetten? Is de gemeente bereid 
hierover met zorginstellingen en brancheorganisaties van ondernemers in de 
horeca- of toerismesector in gesprek te gaan? 

10. Wordt op andere manieren verkend hoe de komende weken gebruik kan worden 
gemaakt van de slagkracht van Amsterdamse ondernemers? 

 

Het lid van de gemeenteraad, 
 

R. H. van Dantzig 


