Aan de fracties: CDA, DLP,DB, VVD, PvdA/GroenLinks, D66
Wijdemeren, 23 maart 2021
Beste fractieleiders,
Covid 19 houdt ons land en de wereld ruim een jaar flink bezig en spaart onze mooie gemeente niet.
De gevolgen van het Coronavirus zijn inmiddels goed zichtbaar. Het overleg tussen uw college, het
ondernemersloket en Ondernemend Wijdemeren is intensief en goed.We worden geïnformeerd en
betrokken in vele vraagstukken en uw college en het ondernemersloket is goed benaderbaar.
Toch missen we wat!
We hebben de raads- en commissievergaderingen van de afgelopen maanden nagelezen en
nageluisterd en zien dat er nauwelijks tot niets is besproken inzake de gevolgen van het Coronavirus
door onze vertegenwoordigers in de gemeenteraad. Dat is op zijn minst opmerkelijk te noemen.
Ja er zijn onlangs vragen door de CDA fractie gesteld aan het college. Uiteraard zijn we daar blij mee
maar wat ons betreft is dit niet genoeg. Juist de politiek, de fracties, onze volksvertegenwoordigers
dus ook het CDA kunnen het verschil maken volgens ons. Vragen stellen aan het college in de trend
van ‘’wat hebben jullie gedaan’’ of ‘’wat is de status’’ is onvoldoende.
Kom met initiatieven, moties, acties om de ondernemers in onze gemeente te helpen. Denk aan het
oprichten van een gemeentelijk noodfonds, eventueel met goedkoop geleend geld. Of denk na over
het kwijtschelden van precariobelastingen of OZB. Verruim vergunningen, breidt het
ondernemersloket uit of verlaag de toeristenbelasting.Ga in gesprek met ondernemers, pols de
behoeften, kijk naar hun nood, zie het leed en de dilemma’s.
Juist nu hebben wij u, u als volksvertegenwoordigers, hard nodig.
We roepen u dan ook op om het politieke debat aan te gaan en gezamenlijk een blok te vormen en
tot bijdragen, initiatieven en oplossingen te komen die tot op heden zijn uitgebleven (los van de
reguliere steunpakketten) en onze ondernemers in onze mooie gemeente een steun in de rug zullen
geven.
Geen mooie gemeente zonder ondernemers!!!
We dagen u hiertoe uit en zijn graag bereid hierover met u in gesprek te gaan.
Hoogachtend,

Ondernemend Wijdemeren
Dik van Enk (voorzitter)
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