
Barendrecht, 10 oktober 2021

Betreft: Schriftelijke vragen huur en corona

Geacht college, 

De beperkende covid-maatregelen hebben veel ondernemers, ook in Barendrecht, financieel een 
enorme klap gegeven. Denk aan de horeca. Denk aan sportscholen. En denk aan recreatie. Gelukkig 
heeft het kabinet een aantal omvangrijke steunpakketten in het leven geroepen om getroffen sectoren
financieel te compenseren. Het kabinet heeft bekend gemaakt om nu er versoepeling van maatregelen
is, een aantal omvangrijke steunpakketten af te bouwen in het vierde kwartaal 2021.   

Veel ondernemers hebben naast overheidssteun ook steun gekregen van vastgoedeigenaren. 
Bijvoorbeeld door huurcompensatie en/of uitstel van huurbetalingen. De gemeente Barendrecht is, 
hoewel geen private partij, ook verhuurder van vastgoed.

Daarover heeft mijn fractie een aantal vragen:
1. Kan het college toelichten hoe zij gedurende de uitbraak van de COVID-pandemie omgegaan is

met de huur van gemeentelijke vastgoed?

2. Hoeveel is van de nominale huursommen in de corona periode kwijtgescholden en waarom?
a. Welke periode(n) betreft dit? 
b. Hoeveel bedraagt momenteel de totale som van uitgestelde niet betaalde huur van 

gemeentelijk vastgoed? Kunt u aangeven hoeveel % dit van de totale huursom 
bedraagt?

c. Hoe gaat het college met deze uitgestelde huur om en op welke wijze is hier:
i. Al door collegeleden met huurders over gesproken? 

ii. Al in het college van B&W over gesproken? 
iii. Al een besluit over genomen? Zo ja welk besluit en wanneer?

Wij hebben van een aantal huurders van gemeentelijk vastgoed waaraan uitstel van huurbetaling is 
verleend begrepen dat zij leven in grote onzekerheid over de uitgestelde huursom. Zij geven aan dat 
de gemeente niet proactief communiceert hierover, geen voorstellen doet en niet het ‘goede gesprek’ 
met hen voert. Zowel ambtelijk als bestuurlijk. De vrees leeft dat als alsnog de huur (volledig en 
ineens) wordt ingevorderd, deze ondernemers in grote (financiële) problemen komen, omdat al hun 
reserves inmiddels zijn verdampt in corona-tijd. 

3. Herkent het college dit signaal?
4. Begrijpt het college van B&W deze onzekerheid van de betreffende ondernemers en wat gaat 

zij hier aan doen? En wanneer verwacht zij hiervan resultaten te kunnen melden?

Dick Heijboer, 
Fractiesecretaris

Woordvoerders op dit dossier zijn Cicilia Rijsdijk en Lennart van der Linden
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