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Barendrecht, 18 januari 2021 
 
Betreft: Schriftelijke vragen inzake brandbrief wethouder Proos ‘vergeten ondernemers’ 
 
Geachte college, 
 
Op social media lezen wij dat wethouder Proos voornemens is een brandbrief naar het kabinet te gaan 
sturen om het leed van de ‘vergeten ondernemers’ onder de aandacht te brengen. De wethouder vraagt of 
ondernemers zich willen melden bij de Gemeente. 
 
Over deze oproep aan ondernemers in de media heeft de fractie van Echt voor Barendrecht (EVB) de 
volgende vragen: 
  

1. De wethouder geeft aan dat hij een brandbrief wil gaan schrijven naar het kabinet en roept 
ondernemers op zich te melden.  
Wat heeft u aan (voor)onderzoek gedaan? Welke mogelijkheden heeft u benut om ondernemers die 
tussen “wal en schip dreigen te vallen” te helpen? Bent u het met EVB eens dat u deze 
mogelijkheden dient te onderzoeken voordat u een brief aan het kabinet richt.  

2. In de afgelopen jaren konden ondernemers zich aanmelden voor regelingen. Mogelijk zijn daar ook 
afwijzingen uit voortgekomen. Indien dit zo is om hoeveel ondernemers gaat dit en zijn deze 
ondernemers ook actief door de gemeente benaderd om te onderzoeken hoe de gemeente deze 
ondernemers zou kunnen helpen of ondersteunen?  

3. Kunt u indicatief aangeven hoeveel ondernemers uit Barendrecht vallen in de categorie “vergeten 
ondernemers” en hoe groot is hun leed? 

4. Wat verwacht u van het kabinet? 
 

We zien uw schriftelijke beantwoording met veel belangstelling tegemoet. 

Namens de fractie van Echt voor Barendrecht, 

Met vriendelijke groet, 
 
Dick Heijboer 
 
 
 
 
Woordvoerders op het onderwerp zijn Cicilia Rijsdijk en Richard Carlebur  
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