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Van: Raadsgriffie

Verzonden: maandag 22 februari 2021 09:53

Aan: Gemeentehuis

Onderwerp: FW: Verzoek tot inspreken

Beste collega, 

Graag alleen ter behandeling inboeken op wethouder Becht en de raad in kopie. 

Raadsgriffie | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | Blekerijlaan 14, 3447 GR Woerden T 14 0348 |E raadsgriffie@woerden.nl W 

gemeenteraad.woerden.nl  

Wilt u op de hoogte blijven van het werk van de gemeenteraad? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief. 

-----Oorspronkelijk bericht----- 

Van: [emailadres] 
Verzonden: vrijdag 19 februari 2021 20:53 

Aan: !Raadsleden <Raadsleden@woerden.nl> 

Onderwerp: Verzoek tot inspreken 

Beste Raadsleden, 

Met een, helaas, teleurgesteld gevoel schrijf ik jullie deze brief. 

Ik ben een zelfstandig ondernemer met een eigen bedrijf middenin in de mooie stad Woerden.  

Het zal dan ook geen verrassing voor jullie zijn dat ik jullie vertel dat de huidige pandemie het voor ons, en vele 

mede-ondernemers in de stad Woerden, ontzettend moeilijk maakt ons bedrijf overeind te houden en voort te laten 

bestaan.  

Privé leven wij van minimale bijstand. De verwerking hiervan gaat desalniettemin snel. Daar zijn wij de gemeente 

erg dankbaar voor.  

Zakelijk moeten wij ellenlang wachten op de tegemoetkoming van de overheid. Wij begrijpen dat de vormgeving van 

alle steunpakketten, alle aanvragen hier voor en de verwerking hiervan enige tijd in beslag neemt. Daar hebben wij 

begrip voor. Echter gaat ondertussen het water steeds hoger aan onze lippen staan door de rekeningen die zich 

blijven opstapelen.  

Dit brengt mij tot de reden van dit schrijven. Het is onvermijdelijk dat er vele ondernemingen zullen sneuvelen door 

deze pandemie. Ondernemingen die vlak voor de pandemie waren gestart, ondernemingen die al tientallen jaren 

bestaan, familiebedrijven etc.  

Om er voor te zorgen dat er na de lockdown, na de versoepelingen en (eindelijk) na de coronacrisis nog iets 

overblijft van de geliefde binnenstad van Woerden, heb ik een verzoek ingediend bij de Gemeente Woerden tot het 

opschorten van de BIZ 20’ met de belofte dat ik mijn laatste termijn (zoals eerder afgesproken) in de maand maart 

21’ kan voldoen. Ik kreeg van de medewerker debiteuren de reactie terug dat mijn termijnbetalingen vooruit zijn 

geschoven en de notificatie dat de gemeentelijke rekeningen van het jaar 2021 dezelfde week van haar schrijven 

werden verzonden met haar advies om deze via automatisch incasso in 10 termijnen te voldoen. Wij hebben de 

rekening inmiddels ontvangen. Het termijnbedrag komt voor ons neer op €50,00 per maand, terwijl wij maandelijks 

al tekortkomen.  
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Ik vraag jullie. Na het lezen van deze reactie, hoe zou dat voor ons geweest zijn? Voelen wij ons gesteund door onze 

gemeente? Nee. Denkt de gemeente mee aan het behoud van ondernemingen in onze stad? Nee. Toont onze 

gemeente zich bereidwillig om met ons, de ondernemers, mee te denken zodat er zoveel mogelijk ondernemingen 

zonder kleerscheuren door deze crisis heen komen? Nee.  

Wij waren teleurgesteld. Wij waren verdrietig. Wij voelden ons oprecht in de steek gelaten. Daarna kwam pas de 

woede. Want zeg nu eerlijk. Denken jullie oprecht dat er op deze manier überhaupt nog íets zal overblijven van de 

stad?  

Jullie zullen begrijpen dat ik het zowel voor mijn eigen bedrijf als dat van de rest in stad Woerden het er niet bij kan 

laten zitten. Ons bedrijf is ons levenswerk, onze passie. Al ons geld waar wij keihard voor geknokt hebben zit in ons 

bedrijf. Wij kunnen het er dan ook niet bij laten zitten.  

Daarom vraag ik jullie om het juiste te doen.  

Van alle rekeningen die noodzakelijk zijn om aan te voldoen, zou het alle ondernemingen enorm helpen om de BIZ 

op te schorten met daartegenover een regeling dat de overige gemeentelijke belastingen 6 maanden vanaf de eerst 

mogelijke werkdag hoeven te worden voldaan. Zo hebben de ondernemers voldoende tijd om, in ieder geval een 

begin van hun en onze financiële schade in te halen en zich aan hun betalingsverplichtingen te voldoen.  

Gemeente Woerden, help ons, steun ons, denk aan ons en denk met ons mee. 

Dank u.  

Met vriendelijke groet, 

[naam] 
Zelfstandig ondernemer 

Met vriendelijke groeten, 

[naam]


