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Inleiding:
Met de ondernemersverenigingen, bestuursleden daarvan en de ondernemers zelf is regelmatig, op
zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, contact. Tijdens de coronacrisis is extra aandacht gegeven aan
de zorgelijk situatie waarin de ondernemers verkeren, met daarbij oog voor de impact op financieel en
persoonlijk vlak, Wethouder Schuurman heeft via diverse kanalen de aandacht gevraagd voor deze
penibele situatie, onder meer door te wijzen op de geldende regelingen, het aanmoedigen van lokaal
inkopen en het uitnodigen om in gesprek te komen wanneer daar behoefte aan is.

Door de provincie Overijssel zijn, onder de titel crisisarrangement, middelen beschikbaar gesteld om
tijdens de coronacrisis in te zetten, specifiek voor horeca en de retail. In het voorjaar van 2020 was
hiervoor de 1e ronde. In het najaar van 2020 de 2e ronde en de 3e ronde is in maart 2021
opengesteld. Echter hebben de 5 fracties niet de gemeente Dalfsen op de website van de provincie
inzake toegekende subsidie voor de provinciale crisisarrangementen 1, 2 en 3 zien staan.
Bij de beantwoording van de gestelde technische vragen wordt uitleg gegeven over de status van de
crisisarrangementen voor onze gemeente. Dat de provincie onze gemeente niet op haar website
heeft benoemd voor crisisarrangement 1 is ook voor ons onduidelijk. Voor de crisisarrangementen 2
en 3 staan we niet vermeld op de website omdat er nog geen subsidieaanvraag is ingediend. De
voorbereiding is hiertoe in gang gezet.

Vragen:

De fracties van het CDA, CU, PvdA, D66 en VVD hebben de volgende vragen gesteld over de
crisisarrangementen voor binnensteden:
1. Was de gemeente Dalfsen op de hoogte van deze arrangementen?
2. Heeft de gemeente Dalfsen aanvragen ingediend bij de Provincie voor deze arrangementen?
Zo ja:
3. Hoe is dit tot stand gekomen en hoe zijn de desbetreffende winkeliers-/ondernemersverenigingen
hierover geïnformeerd, of hierbij betrokken?
4. Zijn er bedragen toegekend en ontvangen; en waarvoor zijn deze ingezet?

Zo nee:
5. Waarom is hier geen gebruik van gemaakt?

Beantwoording:

Was de gemeente Dalfsen op de hoogte van deze arrangementen?
Antwoord:
De gemeente was op de hoogte van deze arrangementen.
2. Heeft de gemeente Dalfsen aanvragen ingediend bij de Provincie voor deze arrangementen?
Antwoord:
De gemeente heeft een subsidieaanvraag ingediend voor de 1e ronde crisisarrangement. Deze is
door de provincie gehonoreerd.
De gemeente heeft onlangs (26 maart 2021) voor de 2e en 3e ronde crisisarrangement de door de
gezamenlijke middenstandsverenigingen ingevulde formulieren ambtelijk aan de provincie
voorgelegd. In samenspraak met de provincie werken we toe naar goedkeuring van de ingediende
formulieren. Zodra de provincie ambtelijk instemt met de voorgestane activiteiten zal de gemeente
een subsidieaanvraag indienen.
3. Hoe is dit tot stand gekomen en hoe zijn de desbetreffende winkeliers-/ondernemersverenigingen
hierover geïnformeerd, of hierbij betrokken?
Antwoord:
Crisisarrangement 1
Bij de 1e ronde crisisarrangement (maximale subsidie van € 20.000) zijn de besturen van de drie
middenstandsverenigingen per mail op 24 april 2020 attent gemaakt op de provinciale
subsidieregeling. Daarbij is er zowel ambtelijk als bestuurlijk telefonisch contact geweest met de drie
middenstandsverenigingen. Daarop is door de Ondernemersvereniging Nieuwleusen een inhoudelijk
programma aangedragen. De andere twee middenstandsverenigingen, Ondernemend Dalfsen en
Ondernemersvereniging Lemelerveld hebben toen geen interesse getoond. Vandaar dat de
gemeente zelf op deze regeling heeft ingezet.
Crisisarrangement 2 en Crisisarrangement 3
Bij een overleg op 18 februari 2021 met de vertegenwoordigers van de middenstandsverenigingen
kwamen de crisisarrangementen aan de orde. De mail van de provincie over de 2e ronde
crisisarrangement is helaas niet doorgestuurd. Wel heeft de provincie via haar eigen
communicatiekanalen richtbaarheid gegeven aan de 2de ronde van het crisisarrangement.
Wethouder Schuurman en de betrokken medewerker hebben vastgesteld dat het
communicatieproces beter had gemoeten. Dit is ook uitgesproken in het overleg op 11 maart jl. in
het bijzijn betrokken bestuursleden van de middenstandsverenigingen en per mail naar hen
bevestigd. De insteek is om de voorliggende mogelijkheden van crisisarrangement 2 en
crisisarrangement 3 te benutten.
Daarop is contact gezocht met de provincie. Bij crisisarrangement 2 heeft de provincie zich bereid
verklaart dat er alsnog een aanvraag kan worden ingediend. Voor crisisarrangement 3, dat in maart
2021 is opengesteld kan dit sowieso.

Met betrekking tot het crisisarrangement 2 (maximale subsidie van € 20.000) is tussen de
middenstandsverenigingen de volgende onderlinge inzet tot stand gekomen: Dalfsen € 8.500,
Nieuwleusen € 7.000, Lemelerveld € 4.500. Het formulier voor dit crisisarrangement bevat een eigen
inbreng per kern.
Met betrekking tot het crisisarrangement 3 (maximale subsidie van € 10.000) waarbij het thema
samenwerking centraal moet staan is afgesproken om in te zetten op het realiseren van een glossy
magazine. Hierin zouden verhalen van lokale ondernemers uit alle drie kernen (tijdens en na corona)
komen te staan.
4. Zijn er bedragen toegekend en ontvangen; en waarvoor zijn deze ingezet?
Antwoord:
Voor crisisarrangement 1 is de maximale subsidie van € 20.000 door de provincie toegekend.
Een deel hiervan is gegaan naar de Ondernemersvereniging Nieuwleusen, te weten € 11.525. Dit is
ingezet voor de krasactie (€ 6.700 ) en een coördinator voor ondernemers (€ 4.825).
Het andere deel, groot € 8.475 is toegekend aan de gemeente voor een onderzoek naar de impact
van corona onder retailondernemers.
Voor de crisisarrangementen 2 en 3 zijn de aanvragen nog in behandeling en dus nog niet definitief.

