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Motie Vreemd aan de orde van de dag  
 

Geef ondernemer meer ruimte voorafgaande aan de kerstperiode 
 

De raad van de gemeente Brunssum in vergadering bijeen op 27 oktober 2020 
 

Overwegende dat: 
 

 Nederland sinds maart in een grote gezondheidscrisis verkeert door het uitbreken van 
het COVID 19-virus en dat we helaas nu een gedeeltelijke lockdown niet hebben kunnen 
voorkomen; 

 Door de maatregelen die nodig zijn, ook de economische gevolgen voelbaar zijn; 

 Veel ondernemers in Brunssum door deze gezondheidscrisis hun omzetten drastisch 
hebben zien dalen en het einde nog niet in zicht is, zullen onzekere tijden voor onze 
Brunssumse ondernemers nog lang aanhouden; 

 De decembermaand dichtbij is, dit voor ondernemers een belangrijke maand is en de 
normaliter hoge december-omzetten nu des temeer hard nodig zijn om de toekomst 
veilig te kunnen stellen; 

 Winkeliers een beperkt aantal klanten mogen toelaten volgens de Corona-maatregelen; 

 Door de aanhoudende pandemie en de nodige maatregelen die daarmee gemoeid gaan 
niet alle lokale ondernemers in de decembermaand het winkelend publiek een veilige 
winkelervaring kunnen bieden, omdat ze hier simpelweg te weinig uitstallings- en 
winkelruimte voor hebben; 

 Hierdoor de kans groot is dat Brunssumers hun inkopen elders gaan doen om drukte te 
vermijden met het risico dat zij deze hoognodige omzetten gaan mislopen; 

 De VVD Brunssum de lokale ondernemers wil helpen door ze meer ruimte te geven 
zodat Brunssumers op een veilige manier hun feestboodschappen kunnen doen bij de 
lokale ondernemer. 

 

Verzoekt het college: 
 

 om op korte termijn, in samenwerking met alle lokale ondernemers, te onderzoeken of 
het verruimen in regelgeving de ondernemers kan helpen hun omzet te vergroten door 
bijvoorbeeld kraampjes en/of winterterrassen toe te staan voor de zaak (in de 
buitenlucht); 

 andere mogelijkheden te onderzoeken/aan te bieden om de lokale ondernemers te 
helpen gedurende de feestdagenperiode; 

 dit binnen de Corona-maatregelen van de Rijksoverheid te regelen; 

 om via Social Media op te roepen om de lokale ondernemers te ondersteunen; 

 om bedrijven en instellingen aan te schrijven met het verzoek i.p.v. kerstpakketten 
cadeaubonnen te verstrekken aan hun personeel om zo bij Brunssumse ondernemers 
aankopen te kunnen doen. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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