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Geacht bestuur ,
Het college waardeert de inzet van de DES voor het opstellen van een convenant . Wijbegrijpen de gedachte van ' denken in oplossingen ' . Helaas hebben we nog steeds temaken met een crisis van ongekende omvang . Gedurende deze crisis ligt de
beslissingsbevoegdheid bij het kabinet , in de vorm van de Tijdelijke Wet MaatregelenCOVID - 19 en de Tijdelijke Regeling Maatregelen COVID - 19 . Beide bieden geen ruimteom lokaal af te wijken van deze regels . De afweging of de huidige maatregelenproportioneel zijn , wordt in Den Haag gemaakt .
Ons bereiken echter steeds meer signalen en oproepen uit verschillende hoeken richting
de politiek . Deze laten ons niet onberoerd . De burgemeester heeft dan ook , net alsandere burgemeesters , haar zorgen geuit in het laatste Regionaal Beleidsteam ( RBT) .Tijdens dit overleg is gesproken over mogelijke manieren om zichtbaar collectief op tetrekken richting het kabinet . Hierop hebben de burgemeesters van de provincie Utrechtbesloten in een gezamenlijke verklaring aan het kabinet aan te geven dat het water de( lokale ) ondernemers tot aan de lippen staat . In deze verklaring vragen deburgemeesters om een verantwoorde versoepeling of meer financiële steun . Er is
gevraagd of de voorzitter van de VRU deze verklaring wil delen in het eerstvolgendeveiligheidsberaad . Samen staan we tenslotte sterker !
Tijdens het RBT is overigens niet alleen de situatie rond niet - essentiële detailhandel
besproken . Naast de moeilijke situatie van ondernemers is de impact van de
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op de culturele sector , de sport, de horeca en vele anderen , met heel veel nadruk
besproken . De voorzitter van de VRU is gevraagd ook deze zorgen mee te nemen naarhet veiligheidsberaad .
Wij blijven de ontwikkelingen volgen en aandacht vragen voor uw ondernemers .
Daarnaast zullen wij opnieuw aandacht besteden aan uw actie ' Koop lokaal ' , hieroverhebben wij reeds contact gehad met uw secretaris . Verder nemen wij contact op met degemeente Veenendaal die samen met Winkelstad Veenendaal een fonds heeft ingesteldvoor startende ondernemers en winkeliers in acute nood . Zodra hierover meer bekend is
informeren wij u hierover .

Hoogachtend ,Burgemeester en wethouders van Woudenberg ,

drs . B. MarinussenSecretaris M. Jansen - van Harten


