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Geachte heer, mevrouw,
Ook in 2021 ondervinden de Groningse ondernemers de gevolgen van de
coronacrisis. Met de huidige lockdown worden vooral de ondernemers in de
horeca en detailhandel hard getroffen. Wij willen anticiperen op het moment
dat er versoepelingen door de Rijksoverheid mogelijk worden gemaakt en de
Groningse ondernemers binnen onze mogelijkheden ondersteunen. Daarvoor
hebben we een pakket van maatregelen opgesteld, die we op korte termijn
treffen, voor een opstart na het afschalen en uiteindelijk beëindigen van de
lockdown. Door deze maatregelen nu te nemen, bieden we ondernemers de
tijd om zich op die maatregelen voor te bereiden en bieden we als gemeente,
voor zover wij kunnen, perspectief op de heropening na de lockdown.
De landelijke richtlijnen en de Veiligheidsregio zijn toonaangevend bij het
bepalen wat er weer kan en mag, als de lockdown stapsgewijs wordt
afgebouwd. Tegelijkertijd willen we daarbinnen zo veel mogelijk doen en
mogelijk maken, om de economie zo snel mogelijk weer op stoom te krijgen.
De hieronder genoemde actiepunten zijn flexibel in te zetten, afhankelijk van
de behoeftes van de ondernemers en de speelruimte die de veiligheidssituatie
toelaat.
Maatregelen opstart na lockdown
1. Continuering tijdelijke verruiming terrassen
Begin oktober 2020 hebben we uw raad geïnformeerd over het verlengen van
de beleidsregels tijdelijke terrasuitbreiding, die voor de zomer waren
opgesteld om horecaondernemers meer ruimte te bieden om hun terras te
exploiteren. Deze regels lopen af op 1 april 2021. We hebben besloten deze
regels te verlengen tot 31 december 2021 om horecaondernemers voldoende
zekerheid te geven.
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Tot 1 juni 2021 zijn er geen evenementen toegestaan. De verwachting is dat
de druk op de binnenstad komende zomer weer zal toenemen als er meer
mogelijk is en spreidingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Samen met
horecaondernemers, evenementenorganisatoren en andere gebruikers van de
binnenstad verdelen we de schaarse ruimte. Daarbij geldt in principe de regel
dat terrassen moeten wijken voor evenementen maar, vanwege het belang van
spreiding, stimuleren we organisatoren om evenementen buiten de binnenstad
te organiseren.
Net als in 2020 geldt dat we geen precariobelasting op terrassen innen, voor
de periode dat de terrassen gesloten zijn. Ook de verruiming van de terrassen
wordt wederom niet in rekening gebracht. We verwachten hiervoor
compensatie van het Rijk.
2. Verlenging verruiming winkeltijden
Tijdens de eerste lockdown heeft het college besloten om ruimere
openingstijden voor supermarkten en drogisterijen op zon- en feestdagen toe
te staan, als zij daar aanleiding voor zagen in verband met de veiligheid en
gezondheid van klanten en medewerkers. Daar is later de categorie
woonwinkels, bouwwinkels en tuincentra aan toegevoegd.
We hebben besloten om deze verruiming te verlengen op zon- en feestdagen
van 10.00-22.00 tot en met 30 juni 2021. De ondernemers bepalen zelf of zij
open zijn op die tijden.
3. Ondersteuning initiatieven
Door de Groninger City Club en bedrijfsverenigingen zijn twee initiatieven
ontwikkelt die wij (financieel) ondersteunen. De Corona toolkit: een
informatiepunt voor ondernemers voor financieel advies, advies bij het
aanvragen van regelingen, versterking van hun bedrijf, bedrijfsbeëindiging,
coaching en mentale ondersteuning. Ook mensen die overwegen een bedrijf te
starten kunnen hier terecht voor advies. Daarnaast hebben in 2020 de opstart
van het online platform Warenhuis Groningen mogelijk gemaakt. Dit is een
succesvol initiatief dat winkeliers een online etalage en winkel biedt, hierbij
zijn ondertussen zo’n 200 ondernemers zijn aangesloten en worden 38.000
producten aangeboden. Daarom ondersteunen we de doorontwikkeling van
het online platform Warenhuis Groningen.
Tot slot zijn we voornemens om onze bijdrage aan het programma Gastvrij
Groningen om stadsbreed de winkelgebieden te promoten te continueren in
2022.
4. Voorkomen en omgaan met leegstand
Om de winkelgebieden zo aantrekkelijk mogelijk te houden willen we
leegstand zoveel mogelijk voorkomen. Verschillende panden die nu al leeg
staan krijgen de komende tijd een creatieve invulling. Hiervoor ondersteunen
we projecten in samenwerking met eigenaren om panden een mooie invulling
te geven. En in samenwerking met de G6 en het Rijk werken we aan de
ontwikkeling van instrumentarium om onze binnensteden vitaal te houden.
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5. Promotie lokaal ondernemerschap
Ook vinden we het belangrijk om lokaal ondernemerschap zoveel mogelijk te
promoten. Bijvoorbeeld via www.horecagroningen.nl. En ondersteunen we
extra campagnes van Marketing Groningen over de heropening van de stad
door het uitlichten van lokale ondernemers, zodra het weer kan. Op deze
manier willen met bezoekers verleiden om, op een veilige manier, weer naar
Groningen te komen.
6. Gemeentelijke dienstverlening ondernemers wordt samengebracht in
één team
Tot slot voegen we de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers samen.
De directies Werk, Inkomensdienstverlening, Economische Zaken en Werk
Inzicht bundelen hun dienstverlening voor ondernemers met en zonder TOZO
uitkering. Met als doel om instroom BBZ of P-wet uitkeringen te voorkomen.
Dit doen we door aanbod van heroriëntatie mogelijkheden voor ondernemers
met en zonder Tozo uitkering. Dit kan door heroriëntatie van hun eigen
bedrijf: doorgaan, hulp bij schulden of stoppen met het bedrijf, of
heroriëntatie richting baan in loondienst en hulp bij schulden.
Vervolg
De gevolgen van de coronacrisis voor de horeca en detailhandel zijn het
grootst. Om die reden, en vanwege de impact van deze branches op de
economie en werkgelegenheid, leggen we daar op korte termijn en met het
oog op mogelijke versoepeling van de landelijke maatregelen de focus op.
Voor de middellange en lange termijn werken we integraal aan een
herstelplan voor de (ruimtelijke) economie en arbeidsmarkt. Deze doen wij u
voor de zomer toekomen.
Aan het einde van dit jaar zullen we een afzonderlijk Nieuw Economisch
Perspectief presenteren waar we de daadwerkelijke gevolgen van Corona op
de Groningse economie in perspectief zetten. Op deze manier adresseren we
zowel het korte, middellange en lange termijn perspectief tijdens en na de
coronacrisis.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda
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