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Onderwerp: Schriftelijke vragen over noodfonds voor ondernemers en verenigingen 
 
 
Geacht college, 
 
 
We zitten al gedurende langere tijd in de corona crisis en de bijbehorende lockdowns.  
Er zijn al verschillende landelijke regelingen opgetuigd door de overheid om ondernemers en 
verenigingen te ondersteunen. 
Toch horen en lezen we steeds meer dat deze landelijke regelingen niet voor iedereen toereikend 
zijn. Voor veel verenigingen staat het water aan de lippen. Sommige verenigingen hebben ze zelfs 
bijna een half jaar geen inkomsten meer kunnen genereren. 
 
Ook horen en lezen we dat veel ondernemers het enorm zwaar hebben. De winkelstraten blijven 
leeg, terwijl huren en lonen gewoon doorbetaald moeten worden. Sommige ondernemers komen 
niet in aanmerking voor de landelijke regelingen en andere ondernemers moeten zelfs nog geld 
terugbetalen uit de regeling van vorig jaar, omdat achteraf blijkt dat ze daar geen recht op hadden. 
 
Twee schrijnende gevallen willen wij in het bijzonder onder uw aandacht brengen. Dat zijn de 
verhalen van Marloes Nederveen, kapster uit Dussen en het verhaal van Tikkie Anders uit 
Sleeuwijk. U heeft deze verhalen vast gelezen. Allebei trieste voorbeelden van hoe het kan gaan 
met ondernemers die hard door de Coronacrisis zijn getroffen. 
En zo zijn er nog vele andere verhalen. 
 
We kennen dus genoeg voorbeelden uit onze directe omgeving, waarbij ondernemers maar ook 
verenigingen het enorm zwaar hebben. Hier staat het water tot aan de lippen. 
Namens het CDA willen we dan ook kijken welke mogelijkheden de gemeente Altena heeft om een 
noodfonds in het leven te roepen voor de schrijnende gevallen.  
Het einde van de crisis is in zicht en laten we daarbij iedereen zo goed mogelijk helpen. We zullen 
in deze tijd solidair met elkaar moeten zijn, zodat we met zijn allen sterker uit deze crisis komen. 
 
 
 
De CDA-fractie ziet graag, ingevolge van artikel 53 van het reglement van orde de volgende 
vragen schriftelijk beantwoord: 
 
1. Is de gemeente Altena op de hoogte van de schrijnende gevallen die er spelen bij 
ondernemingen en verenigingen?  
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2. Welke mogelijkheden kan de gemeente deze ondernemingen en verenigingen bieden om deze 
crisis financieel te overleven? 
 
3. Is de gemeente bereid een noodfonds op te richten voor de schrijnende gevallen?  
 
4. Waar kunnen ondernemers en verenigingen die in financieel zwaar weer verkeren aankloppen 
voor hulp?  
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