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Het dagelijks leven in de gemeente Soest is sinds een week ingrijpend veranderd. Allereerst maken we ons 
zorgen om ieders gezondheid en doen we wat nodig is om het Coronavirus onder controle te krijgen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor u. Ik kan me voorstellen dat voor uw bedrijf de gevolgen van de preventieve 
maatregelen die het rijk heeft getroffen, merkbaar zijn. En dat de toekomst van uw bedrijf en de 
werknemers die u wellicht heeft, u dan ook zeer bezighoudt. Daarom stuur ik u, als wethouder Economische 
Zaken, namens het college van burgemeester en wethouders een eerste overzicht van 
ondersteuningsmaatregelen voor het lokale bedrijfsleven. We beraden ons nog op aanvullende maatregelen. 
Bij uitzondering doe ik dat met deze open brief, het zijn tenslotte uitzonderlijke tijden.  
 
Gevolgen voor lokale bedrijfsleven  
Uit mijn contacten met ondernemers van de afgelopen dagen is wel gebleken dat de gevolgen van de 
uitbraak van het Coronavirus breed voelbaar zijn in het Soester bedrijfsleven. De horeca wordt hard geraakt 
door de noodzakelijke sluiting en de supermarkten draaien overuren om de extra drukte in hun winkels in 
goede banen te leiden. De gevolgen beperken zich echter niet tot deze branches, iedereen heeft op enigerlei 
wijze hiermee te maken.  
 
Gemeente wil helpen 
Het kabinet heeft een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd voor ondernemers om de economische 
gevolgen van het Coronavirus op te vangen. Ook lokaal werken we hard om u te ondersteunen. Daarom 
hebben we verschillende maatregelen getroffen die versneld ingaan. In de bijlage zetten wij deze 
maatregelen voor u op een rij. U zult zien dat een aantal maatregelen nog in voorbereiding zijn, hierover zal 
op korte termijn besluitvorming plaatsvinden.  
 
Wij blijven ontwikkelingen volgen 
Wij hopen natuurlijk allemaal dat de preventieve maatregelen snel effect hebben. Wij volgen als gemeente 
de ontwikkelingen op de voet en kijken daarbij ook naar wat dit voor het lokale bedrijfsleven betekent. Wij 
onderhouden goed contact met de ondernemersverenigingen in onze gemeente.  
 
Wij denken graag mee 
De gemeente Soest denkt graag mee met het Soester en Soesterbergse bedrijfsleven om zo goed mogelijk 
door deze crisis heen te komen. Wij willen de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers juist nu 
continueren en omdat de situatie erom vraagt. Wij horen het graag als u een creatief idee heeft waarmee 
we ondernemend Soest en Soesterberg kunnen ondersteunen. U kunt hiervoor contact opnemen met Nynke 
Minkema (Bedrijfscontactfunctionaris) op nummer 035-6093411 of via PostbusRuimte@soest.nl. 
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Wij doen ons best om u zo direct mogelijk te informeren over alle ontwikkelingen. Houdt voor de meest 
actuele informatie onze website en social media kanalen in de gaten. Heeft u vragen? Mail deze dan ook 
naar PostbusRuimte@soest.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 

 

Liesa van Aalst 
Wethouder Economische Zaken  
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Overzicht maatregelen ter ondersteuning van ondernemers in 
Soest  
 
Hieronder treft u een overzicht aan van de maatregelen die wij lokaal als gemeente Soest treffen. Op onze 
website vindt u deze maatregelen ook, aangevuld met een verwijzing naar de maatregelen van het rijk. 
 
Uitstel besluitvorming Ondernemersfonds  
Op 24 maart 2020 heeft de gemeente van de indieners van het initiatief Ondernemersfonds het verzoek 
gekregen om het besluit over het Ondernemersfonds een jaar uit te stellen. Alle ondernemers worden 
getroffen door de gevolgen van het Coronavirus waardoor besluitvorming nu niet wenselijk is. Het college is 
dezelfde mening toegedaan. In 2020 zal geen besluit worden genomen over het instellen van een 
Ondernemersfonds.  
 
Maatregelen voor horeca en winkeliers 
Op grond van de landelijke maatregelen zijn cafés en restaurants sinds 15 maart jl. 18:00u gesloten. Eet- 
en drankgelegenheden mogen wel afhaalmogelijkheden organiseren, met inachtneming van de landelijke 
maatregelen voor bestrijding van het coronavirus. Deze maatregel is op 17 maart jl. per direct ingegaan. 
Meer informatie hierover is te vinden op onze website.  
 
Voor hotels die nog wel gasten ontvangen en/of gasten hebben, zullen wij coulant zijn bij het aanbieden 
van bijvoorbeeld ontbijt, lunch en avondeten aan deze geregistreerde gasten door het eigen restaurant. 
Ook zijn wij coulant naar hotels als het gaat om verplichte aanwezigheid van leidinggevenden. Hotels 
mogen onder de huidige omstandigheden minimaal één leidinggevende aanwezig hebben. 
 
Tijdelijke standplaatsvergunningen voedingsmiddelenbranche 
Naar aanleiding van suggesties van ondernemers zelf heeft het college besloten tijdelijke 
standplaatsvergunningen versneld af te geven aan die ondernemers uit de voedingsmiddelen branche die 
een standplaatsvergunning aanvragen. Bestaande Soester bedrijven kunnen per 25 maart tot nader order 
binnen een werkdag een tijdelijke standplaatsvergunning krijgen. Indien bedrijven uit andere branches een 
tijdelijke standplaatsvergunning willen dan kan een verzoek worden gemaild naar PostbusRuimte@soest.nl.  
 
Winkelgebieden 
Deze bijzondere tijd maakt dat wij als gemeente de winkeliers de ruimte willen geven om zo goed mogelijke 
service aan onze inwoners te kunnen bieden, bedienen op een manier die in deze periode tot en met 30 juni 
2020 het beste bij onze inwoners past. Winkeliers kunnen indien gewenst:   

x Van maandag tot en met zaterdag van 7.00 – 22.00 uur open zijn; 
x Op zondag vanaf 8.00 uur open zijn voor speciale doelgroepen; 
x Op zondag vanaf 10.00 uur open gaan voor regulier winkelend publiek tot 18.00 uur. 

 
In overleg met de winkeliersverenigingen proberen wij hier per winkelgebied zoveel mogelijk eenduidigheid 
in aan te brengen.  Voor de komende periode worden tot nader order de venstertijden tijdelijk verruimd 
waardoor de bevoorrading van de winkels gemakkelijker verloopt. De handhavers van VTH monitoren op 
straat of de ruimere venstertijden tot een toename van onwenselijke en onveilige situaties leidt. Indien de 
onveiligheid toeneemt en/of de overlast voor bewoners onacceptabel stijgt, zal afgewogen worden om de 
venstertijden bij te stellen.  
 
Maatregelen belastingen 
De gemeente neemt maatregelen om ondernemers die als gevolg van de coronacrisis in hun 
betalingscapaciteit worden getroffen voor de komende periode tegemoet te komen. Dit houdt in dat de 
dwanginvordering (herinnering, aanmaning en dwangbevel) tot nader order is opgeschort voor alle 
heffingen. Omdat de aanslagen OZB voor alle bewoners en ondernemers al in het uitvoeringsproces zitten, 
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zal iedereen die wel ontvangen. Voor alle belastingaanslagen geldt dat gespreide betaling of uitstel van 
betaling mogelijk is. 
 
Versoepeling aanvraag bijzondere bijstand 
Ook is de aanvraag van bijzondere bijstand voor zelfstandige ondernemers versoepeld. Zelfstandigen 
kunnen voor een periode van drie maanden via een versnelde procedure, aanvullende 
inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum 
en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandige 
ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnerstoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke 
regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd 
rentepercentage. Voor een aanvraag kunt u terecht bij de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie BBS:  
www.bbsuo.nl/overbbs/nieuws/corona−noodmaatrelen−voor−ondernemers 
 
 
 
 


