Motie Hart onder de riem
Raadsvergadering 29-03-2021
Ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Dalfsen, dient de volgende motie in over het niet op de
agenda opgenomen onderwerp ‘Hart onder de riem voor ondernemers’:

overwegende dat:
- de winkeliers en de horecaondernemers in de gemeente Dalfsen financieel zwaar getroffen zijn en
worden door Covid-19;
- de nood bij een aantal van de leden van onze ondernemersverenigingen erg hoog is
- de gemeenteraad van Dalfsen niet de plaats kan en mag innemen voor de landelijke
compensatiemaatregelen maar toch graag een bijdrage wil leveren aan de leefbaarheid in onze
winkelstraten
- het coronanoodfonds door de gemeenteraad is ingesteld om de leefbaarheid van onze gemeente
te behouden.
- ondernemers een beroep doen op fracties en raadsleden om de persoonlijke nood of die van
collega-ondernemers kenbaar te maken.
- ook bij het ‘Omgevingsfestival’ door inwoners werd benoemd dat het hebben van positieve
vooruitzichten essentieel is voor een gemeente waarin het goed wonen en werken is.
spreekt uit dat:
- het behoud van leefbare en vitale kernen en een gezond ondernemersklimaat belangrijk is
- een gezonde leefomgeving met behoud van winkels en horeca belangrijk is voor al onze inwoners
- onze ondernemersverenigingen veel belangrijke activiteiten organiseren die voor alle inwoners
belangrijk zijn, zoals de Sinterklaasintocht, kerstmarkten en andere PR-activiteiten in de kernen
verzoekt het college:
1. De ondernemersverenigingen te stimuleren om de contributie van leden met aantoonbaar
omzetverlies, voor de jaren 2020 en 2021, op aanvraag, terug te betalen.
Voor de ondernemersverenigingen vervolgens een waarderingssubsidie ter hoogte van de
terugbetaalde contributie, toe te kennen. (Te beoordelen door beheerders van coronanoodfonds).
Ondernemersverenigingen die geen contributie geïnd hebben, kunnen alsnog een aanvraag doen
voor de betreffende ondernemers.
Voor de getroffen ondernemers in Oudleusen en Hoonhorst een andere vorm te zoeken om hen
tegemoet te komen.
2. Aan de ondernemersverenigingen in de kernen Dalfsen, Lemelerveld en Nieuwleusen elk een
waarderingssubsidie van €10.000 per kern beschikbaar te stellen voor het ontplooien van
activiteiten om winkelen aantrekkelijker te maken.
3. De financiële middelen hiervoor beschikbaar te stellen uit het noodfonds coronamaatregelen.

de indiener,
Jos Ramaker
Gemeentebelangen
Toelichting
Winkeliers- / ondernemersverenigingen kunnen deze middelen inzetten voor bv het organiseren van leuke
activiteiten in de winkelstraten en deze dragen bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Door het
noodfonds coronamaatregelen in te zetten, stellen we hen in staat dit te blijven doen en steken we hen een
hart onder de riem.

