
 
 
 

 
 
 

 

  

  
 
 
Beantwoording vragen fractie Bruin .d.d. 28 oktober 2022 

 
 
Geachte fractie, 
 
Op 26 oktober 2022 heeft de Fractie Bruin schriftelijke vragen gesteld in het kader van 
ondersteuning middenstand. 
 
Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van het college op deze vragen.  
De gemeenteraad ontvangt een kopie van deze brief.  

Onderwerp: Ondersteuning aan middenstand gemeente Bergen 
 
Inleiding 
Spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in de gemeente Bergen. Om 
verdere winkelsluitingen - die al gaan plaatsvinden in de winkelstraat van Schoorl en Groet - 
te voorkomen. 
 
Vragen: 
 

1. Kunnen individuele leden van uw College vanaf heden tijd en daarop komende drie 

weken in hun functies van wethouders en burgemeester tijd vrij gaan maken om 

persoonlijk contact te leggen met deze middenstanders (aanvang met: bakkers, 

slagers, groenteboeren, viswinkels enz.) in onze dorpskernen (uiteraard voor zover 

zij daarvoor open staan) en aanbieden met hen in gesprek te willen gaan?  

 

Antwoord: De zorg die uit de vragen spreekt over het wel en wee van ondernemers 

in onze gemeente, wordt college breed, gedeeld. Het college maakt daarom 

inderdaad, indien door hen gewenst, tijd vrij om met vertegenwoordigers van 

ondernemingen die met een hulpvraag zitten te kijken welke passende 

steunmaatregelen er voor handen zijn om de door de energiecrisis ontstane 

exploitatieproblemen voor enigszins dragelijk te maken en te houden. Meer in het 

bijzonder heeft het gemeentebestuur het initiatief genomen om meer zicht te krijgen 

op de exploitatieproblemen van de eigenaren van de bakkerijen in Schoorl. Dit om 

beter te kunnen doorgronden en te bezien of, en zo ja, welk gepast maatwerk helpen 

kan.   

   

2. Om aan te horen en te bezien of van gemeentewege als dan niet (voorlopig) 

aanvullend in enige vorm deze middenstanders gebaat kunnen zijn met 

gemeentelijke tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden op basis van maatwerk.  



 
 
 

 
 
 

 

 

Antwoord: Zoals gezegd staat het college en het gemeentelijke apparaat klaar om 

ondernemers bij een hulpvraag te helpen in bij de door de energiecrisis ontstane 

exploitatieproblemen. Daartoe staat ons de volgende pallet van Rijks- en 

gemeentelijke regelingen ter beschikking:  

 

Ten eerste heeft het Rijk een prijsplafond ingevoerd (en bekostigd) voor de 

energielasten waar ook kleinverbruikers in het MKB van profiteren. Daarnaast zal zij 

begin 2023 een tegemoetkoming energiekosten(TEK) openstellen voor 

grootgebruikers (waaronder ook bakkers) én kunnen bedrijven tot die tijd een beroep 

doen op uitstel van betaling van belastingen. Tot slot heeft het Rijk ook coulance 

afspraken gemaakt met de financiële sector om bedrijven, ook in Schoorl, Bergen en 

Egmond, bij te staan om deze crisis zo goed en kwaad als dat gaat, door te komen. 

 

In aanvulling op dat Rijkspakket faciliteren we als gemeente Bergen daarnaast een 

aanvullend sociaal- en economisch vangnet. Zo kunnen ondernemers in nood onder 

voorwaarden een beroep doen op het besluit Bijstandverlening zelfstandigen(Bbz) en 

zijn er mogelijkheden voor een lening ter ondersteuning van het bedrijfskapitaal. 

Daar waar een onderneming echt moet stoppen kan een betrokken ondernemer, 

onder voorwaarden, ook bij ons een beroep doen op de Wet Inkomensvoorziening 

oudere- en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ).  

 

Ook helpen we ondernemingen aan de kostenkant. Door verduurzaming van de 

energievoorziening van ook bedrijven met gemeentelijke steunmaatregelen te 

faciliteren, bieden we ondernemingen de mogelijkheid om versneld hun 

energierekening significant te verlagen. Bijgaand overzicht van de huidige 

regelingen: 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/subsidies-en-

regelingen-voor-vergroening/ 

  

En tot slot kijken we serieus met het project ‘Kop Lokaal’ naar mogelijkheden om 

inwoners van de gemeente Bergen zelf weer bekender te maken met het aanbod van 

onze eigen middenstand om daarmee de kansen op verhoging van hun lokale afzet 

en dus omzet en winst van de lokaal actieve ondernemingen te verhogen.    

 

3. Zo nodig deze ondersteuningsbehoeften met de meeste spoed te gaan voorleggen 

aan het College van B&W en /of gemeenteraad om te bezien deze steun 

daadwerkelijk mogelijk te maken. 

 

Antwoord: Zoals uit het voorgaande blijkt nemen we als samenwerkende overheden, 

dus hier de gemeente Bergen samen met het Rijk, de hulpvraag vanuit het 

bedrijfsleven zeer serieus. We erkennen dat voor de inwoners van onze kernen 

https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/subsidies-en-regelingen-voor-vergroening/
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/innovatie/duurzaam-ondernemen/subsidies-en-regelingen-voor-vergroening/


 
 
 

 
 
 

 

ondernemers vitale functies vervullen die we zo goed mogelijk willen helpen borgen.  

 

Juist ook in deze crisistijd, en dit doen wij in ieder geval op de hiervoor beschreven 

wijze, onderzoeken wij welke aanvullende steunfaciliteiten er vanuit de gemeente , in 

maatwerkvorm, mogelijk zijn. Ondersteuning vanuit de gemeente dient passend en 

proportioneel te zijn. Dit vraagt echter om een kader met strikte voorwaarden en een 

grondige toets op wet en regelgeving. Daarover komen wij met een afzonderlijke 

raadsbrief bij u terug.      

 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 

 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

L.Hj. (Lars) Voskuil 
burgemeester 

 
Kopie : de leden van de gemeenteraad  
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 51 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie           Fractie Bruin 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de raad 
 

Datum 26 oktober 2022 

Onderwerp Spoedondersteuning van gemeentewege aan middenstanders in 

de gemeente Bergen. Om verdere winkelsluitingen - die al gaan 

plaatsvinden in de winkelstraat van Schoorl en Groet - te 

voorkomen. 

Toelichting Deze spoedondersteuning dezerzijds tijdelijk en per direct 
noodzakelijk wordt geacht al dan niet in aanvulling op 
rijksregelingen. Voor die middenstanders die hun extreem 
gestegen energiekosten en andere inkoopkosten in redelijkheid 
niet meer kunnen omslaan in hun verkoopproducten van vooral 
eerste levensbehoeften  van consumenten. Definitieve sluitingen 
inmiddels al gaan plaatsvinden in de winkelstraat Schoorl en in 
Groet van een al 125 jaar bestaande ambachtelijke familie 
bakkerij.       

Door mij zijn op 8 september 2022 al vragen aan u gesteld in het 
kader van artikel 51 Reglement van orde gemeenteraad Bergen 
inzake het bovenvermelde onderwerp. Deze vragen in overleg met  
uw College van b. en w. door mij zijn ingetrokken omdat kon 
worden aangenomen dat enkele dagen na 8 september er door 
het Kabinet contouren van een rijksregeling kenbaar zouden 
worden gemaakt die in de financiële behoeften van specifieke 
doelgroepen van middenstanders/kleinbedrijf zouden kunnen 
voorzien.   

Echter naar nu steeds meer blijkt deze rijksregeling niet of niet of 
niet volledig van toepassing (bovendien niet tijdig) is voor die  
betreffende middenstanders. De  financiële nood inmiddels bij hen 
zo  hoog is geworden door die hoge energielasten en andere 
kostenstijgingen terwijl deze totale kostenstijgingen in redelijkheid 
niet zijn  om te slaan in hun verkoopproducten (veelal eerste 
levensbehoeften van consumenten).    

Waardoor om het tot de gemeente Bergen maar beperkt te 
houden winkels gesloten dreigen te worden. Terwijl een eerste 
middenstander al noodgedwongen heeft aangekondigd hun 
winkels definitief te gaan sluiten in Schoorl in de winkelstraat en in  
Groet waardoor een abrupt einde komt aan een al 125 jaar 
bestaande ambachtelijke bakkerij.  

Op deze weg doorgaan zal het een kwestie van enkele 
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weken/maanden gaan worden dat nog veel meer winkeldeuren in 
de gemeente Bergen uit pure financiële nood van die 
middenstanders  op slot gaan. Dit niet alleen een technisch 
gebeuren is maar gezinsdrama’s betreffen van middenstanders   
die zwaar gebukt gaan aan stress door financieel leed hoe nog 
verder te komen. Ook voor personeel dat daarmee te maken krijgt.    

Vragen Kunnen individuele leden van uw College vanaf heden tijd en 
daarop komende drie weken in hun functies van wethouders en 
burgemeester tijd vrij gaan maken om persoonlijk contact te 
leggen met deze middenstanders (aanvang met: bakkers, slagers, 
groenteboeren, viswinkels enz. ) in onze dorpskernen (uiteraard 
voor zover zij daarvoor open staan) en aanbieden met hen in 
gesprek te willen gaan? Om aan te horen en te bezien of van 
gemeentewege  als dan niet (voorlopig) aanvullend in enige vorm  
deze middenstanders gebaat kunnen zijn met gemeentelijke  
tijdelijke ondersteuningsmogelijkheden op basis van maatwerk. Zo 
nodig deze ondersteuningsbehoeften met de meeste spoed te 
gaan voorleggen aan het College van B&W en /of gemeenteraad  
om te bezien deze steun daadwerkelijk mogelijk te maken. 

Naam en ondertekening 
 
Koos Bruin 
Fractie Bruin 
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