*Z06CE379CAB*
Raad van de gemeente Beverwijk / Gemeenteraad
Postbus 450
1940 AL BEVERWIJK

documentnummer
UIT-20-49485 / Z-20-68967

team
Ruimtelijk beleid

Beverwijk
13 mei 2020

uw kenmerk/uw brief van

behandeld door
W. Hol

verzonden
20 mei 2020

onderwerp
Voortzetting Aanjaagregeling Ondernemersklimaat in 2021 en 2022

Geachte raad,
Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om de Aanjaagregeling
Ondernemersklimaat voort te zetten voor de jaren 2021 en 2022.
Het college kiest mede voor deze aanpak omdat een afvaardiging van een groot
deel van de Beverwijkse ondernemers een verzoek tot voortzetting van de regeling
aan de gemeente heeft voorgelegd. Verder denkt het college na over een brede
inzet van steunmaatregelen in reactie op de coronacrisis. Als onderdeel daarvan,
maar vooruitlopend op de uiteindelijk te kiezen maatregelen, neemt het college nu
vast het initiatief om de Aanjaagregeling Ondernemersklimaat ook in de komende
twee jaar in stand te kunnen houden.
Besluitvorming
De besluitvorming over de voortzetting van de Aanjaagregeling vindt plaats via een
soort ‘tweetrapsraket’. Het college stelt voor om het besluit over de voortzetting in
2021 te betrekken bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2020. Het besluit over
de voortzetting in 2022 kan later dit jaar worden genomen bij de integrale
behandeling en besluitvorming over de begroting 2021.
Aanjaagregeling
In september 2019 heeft de gemeenteraad besloten tot het voortzetten van de
Aanjaagregeling Ondernemersklimaat voor het jaar 2020. De regeling heeft als doel
om financiële ondersteuning te bieden aan publieksgerichte ondernemersactiviteiten
die bijdragen aan een beter ondernemersklimaat in de gemeente Beverwijk.
Dat kunnen evenementen, acties en promotieactiviteiten zijn, maar ook keurmerken
of cursussen. Het belangrijkste criterium is dat de activiteiten een gehele branche of
een compleet gebied ten goede komen en aangevraagd en georganiseerd worden
door meerdere ondernemers en/of een vereniging of stichting.

De aanvragen worden beoordeeld door een adviescommissie, bestaande uit
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Uitgangspunten bij de afweging van de
commissie zijn het publieksbereik, de omvang van de financieringsbehoefte en het
draagvlak onder de ondernemers in een gebied. Belangrijk is ook een evenredige
verdeling over de verschillende gebieden en branches in de gemeente. Uiteindelijk
beslist het college van B&W over de toekenning van een subsidie.
MKB Innovatiefonds
Het was in eerste instantie de bedoeling om de toekomst van de Aanjaagregeling te
betrekken bij de discussie over de oprichting van het MKB Innovatiefonds. Als
gevolg van de coronacrisis is de behoefte aan dat fonds op dit moment in een ander
daglicht komen te staan. Ondernemers hebben ondersteuning nodig bij het
doorstaan van de crisis. Nu en in de komende jaren waarin aan het herstel moet
worden gewerkt.
Omdat de precieze invulling van het MKB Innovatiefonds nog gedefinieerd moet
worden, kan het daardoor nog niet dienen als een instrument voor de hulpvragen
waar veel ondernemers op dit moment mee kampen. Vanuit het lokale bedrijfsleven
wordt aangegeven dat de Aanjaagregeling, met de daarin gestelde doelen, wel
voorziet in een actuele behoefte.
Verzoek ondernemers
Over de continuering en inhoudelijke invulling van de regeling heeft al vooroverleg
plaatsgevonden binnen een brede afvaardiging vanuit het bedrijfsleven in Beverwijk
en Wijk aan Zee. Met uitzondering van vertegenwoordigers op het bedrijventerrein
Wijkermeer spreekt de overgrote meerderheid van de ondernemers de wens uit om
de Aanjaagregeling voor 2021 en 2022 in stand te houden. Dit is door hen verwoord
in een ingezonden brief van begin mei jl.
De ondernemers zijn van mening dat met de opzet en doelen van de regeling goed
ingespeeld kan blijven worden op de behoefte van zowel het bedrijfsleven als de
vragen vanuit het publiek en de klanten.
Voorjaarsnota 2020 en begroting 2021
De voortzetting van de Aanjaagregeling in 2021 is opgenomen in de Voorjaarsnota
2020 die begin juli as. wordt vastgesteld. In de toelichting van de Voorjaarsnota
wordt ook aangekondigd dat het college voornemens is de meerjarenraming aan te
passen.
Door de verlenging voor volgend jaar op te nemen in de Voorjaarsnota is de door
het Beverwijkse bedrijfsleven gewenste continuïteit in principe gewaarborgd en kan
op korte termijn duidelijkheid worden geboden over de regeling in 2021. Dit is mede
van belang omdat de ondernemers al in september as. hun plannen en subsidieaanvragen voor 2021 moeten indienen.
Het besluit over de voortzetting voor 2022 maakt onderdeel uit van de integrale
behandeling en besluitvorming over de programmabegroting 2021 en meerjarenbegroting in november as.
Zowel bij de Voorjaarsnota als bij de begroting 2021 is het voorstel aan de gemeenteraad een bedrag van € 240.000,- per jaar beschikbaar te stellen en de uitgaven te
dekken uit de OZB-opbrengst niet woningen. Dit is in lijn met de aanpak van de
Aanjaagregeling in 2020.
Subsidieverordening
Ter besteding van de beschikbare subsidiemiddelen voor 2020 is de ‘Subsidieverordening Aanjaagregeling Ondernemersklimaat Beverwijk’ (INT-19-50182) vastgesteld. In de verordening is een duidelijke omschrijving gegeven over de wijze van het
indienen van aanvragen als ook over de wijze van toetsing en verantwoording.
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In de huidige subsidieverordening is voor de looptijd geen einddatum opgenomen,
waarmee deze ook voor 2021 en 2022 van kracht kan blijven.
Het college heeft beoordeeld of er, o.a. in relatie tot de nu bekende ‘coronabehoeften’ van ondernemers, nog inhoudelijke aanpassingen in de verordening nodig
zijn. Daarbij is gekeken naar onder meer de beoordelingscriteria, voorwaarden en
termijnstellingen. Geconcludeerd is dat bestaande verordening ook voor de
vraagstukken van nu voldoende flexibel en goed werkbaar is. De verordening kan
daarmee voor de jaren 2021 en 2022 ongewijzigd van kracht blijven.
Hoogachtend,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

drs. E.R. Loenen

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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