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Oproep: bied perspectief aan de 'niet-essentiële' sector

Geachte Minister-President, geachte heer Rutte,

'Help winkelondernemers overleven!' Deze noodkreet horen wij stelselmatig binnen onze gemeente
van zowel niet-essentiële winkeliers, kappers, horeca, sportaanbieders en vergelijkbare onder
nemers of van de vertegenwoordigers van (winkel)ondernemers op Urk.

Oneerlijk en onhoudbaar
Aan de ondernemers op Urk hebben wij aangegeven dat wij hen zoveel mogelijk willen onder
steunen. Maar net als alle andere gemeenten, zijn wij gehouden aan de landelijke coronamaat
regelen. Deze maatregelen steunen en volgen we uiteraard. Maar we horen met grote regelmaat
dat steeds meer ondernemers deze maatregelen ervaren als oneerlijk en onhoudbaar.

We staan niet alleen
U heeft eerder brieven ontvangen van andere Nederlandse gemeenten zoals Veenendaal, Katwijk
en Barneveld. Wij doen een gelijkluidende oproep aan u deze dagen expliciet rekening te houden
met de belangen van alle ondernemers uit de niet-essentiële sector. Deze sector wordt wellicht als
niet-essentieel neergezet, maar is wel degelijk van essentieel belang voor het functioneren van de
Urker economie en de leefbaarheid van onze gemeente. Dat geldt ook voor de persoonlijke
belangen voor alle hardwerkende individuele ondernemers in de sector, zowel nu als in de (nabije)
toekomst.

Voor nu en de toekomst
Ondernemers hebben nu vooral behoefte aan mogelijkheden om meer te kunnen ondernemen.
Daarnaast is er vooral behoefte aan perspectief voor de midden- en lange termijn. Ook daarom
doen wij een dringend appèl op u als volksvertegenwoordiger bij uitstek van zowel vrijheid als
ondernemers: help hen om voor de midden- en lange termijn een strategie te ontwikkelen. Een
strategie waarbij de niet-essentiële sector meer mogelijkheden krijgt om op een gezonde manier
te blijven voortbestaan. Daar waar mogelijk zullen wij er ook alles aan blijven doen om de onder
nemers binnen onze gemeente te blijven ondersteunen.
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Invoering 2G?
Daarnaast is er al een tijd sprake van dat het demissionaire kabinet bezig was met voorbereiding
van wetgeving om de 2G-regel in te voeren in de horeca en bij evenementen. Dat zou inhouden dat
alleen mensen die gevaccineerd zijn tegen corona of ervan zijn genezen, dan nog een QR-code
kunnen krijgen. Dit brengt onnodige polarisatie in onze Urker samenleving. Bovendien is de
vaccinatiegraad op Urk dusdanig laag, dat de 2G-regel de facto betekent dat een fors deel van
onze samenleving uitgesloten wordt. Wij zijn hier op tegen. Mochten die plannen doorgang vinden,
dan kunnen we u nu al melden dat die voorliggende plannen onuitvoerbaar zijn voor de gemeente
Urk. De keuzevrijheid van het individu moet altijd gerespecteerd worden.

Voor Urk, voor iedereen
We hopen dan ook ten zeerste en verzoeken u en uw nieuwe kabinet rekening te houden met de
effecten van zowel de korte als de langetermijngevolgen van de - niet alleen voor onze
gemeente! - steeds minder goed uitvoerbare coronamaatregelen. We rekenen op uw begrip,
medeleven en wijze besluiten voor onze ondernemers en daarmee de gehele (Urker) samenleving.
We wensen u veel wijsheid, heil en zegen toe.

Met vriendelijke groet,

mede namens de gemeenteraad en voltallig college van gemeente Urk,

C.H. van den Bos,
burgemeester

C.J.M. Swart,
gemeentesecretaris/directeur


