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Geachte ondernemer, 
 
2020 loopt ten einde. Het was een zeer turbulent en onzeker jaar. Een jaar dat veel gevergd heeft van 
iedereen. En dat geldt zeker ook voor u als ondernemer. Heel veel ondernemers hebben de 
afgelopen maanden hun uiterste best gedaan om de regels te volgen en maatregelen te treffen om 
een veilige omgeving voor klanten, bezoekers, leveranciers en medewerkers te creëren. Ik heb grote 
waardering voor jullie inzet en veerkracht! Ondanks alle inspanningen bleef het aantal besmettingen 
helaas stijgen, ook in de regio Utrecht. Er is sprake van een zorgwekkende toename van het aantal 
opnamen in ziekenhuizen en op de IC’s, waardoor de reguliere zorg in gevaar komt. Het kabinet heeft 
daarom besloten tot verregaande maatregelen. Eén van de maatregelen is het sluiten van niet-
essentiële winkels. Op de website van de Rijksoverheid staat de complete lijst van winkels die wel 
open zijn. Ik realiseer mij goed dat de impact van deze maatregelen zeer ingrijpend is voor u als 
ondernemer.  
 
‘Verloren jaar’ 
Het afgelopen jaar wordt door sommige ondernemers als ‘een verloren jaar’ beschouwd. 
Ondernemers in de horeca-, cultuur- en evenementensector beleven een uitzonderlijk zware tijd. Dat 
geldt ook voor winkeliers, sportscholen, mensen met contactberoepen en iedereen die te maken heeft 
gekregen met aangescherpte regels door de ‘anderhalvemetersamenleving’. Na zo’n jaar zou het 
alleen maar beter moeten gaan, maar of dat ook geldt voor de situatie waarin wij momenteel 
verkeren, valt nog te bezien. Veel Utrechtse ondernemers weten als geen ander hoe hard de 
coronacrisis onze economie heeft getroffen. In Utrecht zijn inmiddels al bijna 10.000 banen verloren 
gegaan en de vrees is dat dit aantal verder toe zal nemen.  
 
Steun- en herstelpakket 
Een lockdown heeft veel impact op de samenleving en de economie. Daarom ben ik blij dat het 
kabinet een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden heeft aangekondigd. Dat is zo 
ontworpen dat het mee-ademt: wie meer omzetverlies heeft, krijgt ook meer steun. Dit zijn belangrijke 
maatregelen die onze ondernemers, zeker die in de zwaarst getroffen sectoren als de horeca-, 
cultuur- en evenementensector, moeten helpen door de coronacrisis heen te komen. Gemeente 
Utrecht heeft in het verlengde van eerdere landelijke maatregelen een stevig pakket aan 
steunmaatregelen ontwikkeld waarmee we een belangrijke investering doen in de Utrechtse 
economie. In de brief van 1 oktober heb ik u daar uitgebreid over geïnformeerd. Inmiddels heeft de 
gemeenteraad de begroting van 2021 begin deze maand goedgekeurd.  

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/sluiting-en-opening-van-bedrijven
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ondernemers-en-bedrijven/winkeliers/uitgezonderde-winkels-tijdens-lockdown
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/12/09/kabinet-versterkt-vangnet-voor-bedrijven-en-banen
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/burgemeester-en-wethouders/stevig-investeringspakket-voor-stad-en-economie/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/college-van-b-en-w/burgemeester-en-wethouders/stevig-investeringspakket-voor-stad-en-economie/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/brief-aan-ondernemers/#c392574
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Dit betekent dat we samen met de Rijksoverheid en partners fors (116,5 miljoen euro) kunnen gaan 
investeren om Utrecht door de crisis te leiden, inwoners en ondernemers perspectief te bieden en 
schrijnende gevolgen van corona te verlichten. 
 
Steun nodig? Wacht niet te lang 
Ik weet dat ondernemers het liefst op eigen benen staan, maar als de nood hoog is, richt u dan 
alstublieft tot experts of collega-ondernemers. Financieel, juridisch en bedrijfskundig advies is in te 
winnen bij de vele zakelijke dienstverleners die de regio rijk is en die zichzelf ook met dat doel 
georganiseerd hebben en hun expertise veelal kosteloos aanbieden. Het kan om allerlei vragen gaan, 
van behoefte aan een sparringpartner over de toekomst van uw bedrijf en van uw medewerkers, of 
wanneer u hulp nodig heeft bij geldzorgen. Onderaan deze brief staat een aantal ingangen op een rij.  
 
Nog even en dan sluiten we dit roerige jaar af. We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. 
Daarom wens ik u goede kerstdagen toe en vooral een gelukkig 2021; houd vol, blijf gezond en zorg 
goed voor elkaar! 
 
Met vriendelijke groet,  

 
Klaas Verschuure 
Wethouder Economische Zaken 
 
 
 
 
Hier kunt u terecht met vragen:  
 
Over de toekomst van uw bedrijf:  

• Bij URECA zitten zeer betrokken ondernemers die goed inhoudelijk kunnen helpen bij vragen 
over uw bedrijf door corona. Denk aan financiële of juridische vragen, vragen over bestaande  
regelingen of over de strategie voor uw bedrijf. Zij geven persoonlijk -en kosteloos- advies. Zo 
nodig kunt u ook aanspraak maken op adviestegoed voor het inzetten van een eigen 
adviseur. Neem ook contact op als u twijfelt of ze kunnen helpen. Ze zijn een belangrijk 
klankbord voor ondernemers in de regio! 

• Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u alle informatie over landelijke 
regelingen en u vindt er een routewijzer voor ondernemers. U kunt ook bij hen terecht voor 
een stappenplan op maat.  
 

  

https://www.economicboardutrecht.nl/corona
https://www.economicboardutrecht.nl/nieuws/extra-hulp-voor-ondernemers-in-regio-utrecht
https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/zwaar-weer/
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Over de toekomst van uw werknemers: 
• Midden-Utrecht Werkt Door brengt vraag en aanbod van werkgevers bij elkaar door 

werkgevers met minder of juist méér werk met elkaar in contact te brengen. 
• Het landelijke platform Hoe werkt Nederland? geeft informatie over persoonlijke 

ontwikkelingstrajecten en gratis scholing voor medewerkers en subsidieregelingen ‘Leren en 
Ontwikkelen’ voor werkgevers. Ook, en misschien wel juist, belangrijk bij begeleiding van 
medewerkers naar ander werk. 
 

Bij financiële zorgen: 
• Gemeente Utrecht werkt samen met juridisch adviesbureau Menzing en Partners. Zij zijn 

gespecialiseerd in schuldhulpverlening aan het midden- en kleinbedrijf. Neem contact met 
hen op als u hulp nodig heeft bij schulden door uw bedrijf. De intake is gratis.  

• U kunt ook contact opnemen met Bureau Zelfstandigen van de gemeente voor advies en 
doorverwijzing naar de beste (financiële) regelingen en kanalen. Mail uw vraag en 
telefoonnummer naar bbz@utrecht.nl, dan wordt u teruggebeld.  

 
Op utrecht.nl/ondernemen-geldzorgen staat een actueel overzicht van bovenstaande en andere 
initiatieven voor ondernemers, daarnaast staat op utrecht.nl/hulpvoorondernemers een overzicht van 
de gemeentelijke maatregelen voor ondernemers.  
 
 
 

https://www.mobiliteit-utrecht.nl/utrechtwerktdoor/
https://www.hoewerktnederland.nl/
https://www.menzing-partners.nl/
mailto:bbz@utrecht.nl
https://www.utrecht.nl/ondernemen/geldzaken/ondernemen-en-geldzorgen/
https://www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/coronavirus/ondernemers-en-coronavirus/

