Dringende oproep
Steunpakket energiekosten kabinet ontoereikend voor ondernemers, inzet gemeente en
politiek nodig voor hulp aan getroffen ondernemers
Wijk en Aalburg , 05-11-2022
Geacht college, leden van de gemeenteraad,
Kern
Wij verzoeken het college en de gemeenteraad een gezamenlijk signaal af te geven aan de
Rijksoverheid dat steunmaatregelen voor energiekosten voor ondernemers ontoereikend zijn.
Daarnaast verzoeken wij het college en de gemeenteraad alle medewerking te verlenen in het
pro-actief ondersteunen van ondernemers als het gaat om financiële support, zoals
lastenverlichting en subsidieverstrekking.
Deze hulpvraag komt namens Ondernemersvereniging (OV) Aalburg en winkeliersvereniging Hart
van Aalburg, de belangenbehartigers van ondernemers in de retail, winkelambacht, horeca,
cultuur en toerisme van de voormalige gemeente Aalburg. Maar zeker ook namens alle overige
ondernemers die hier mee te maken hebben.
Urgentie
Na een impactvolle Coronacrisis met veel beperkende maatregelen die hun uitwerking hadden op
de bedrijfsvoering, staan ondernemers opnieuw voor grote uitdagingen. Ondernemers worden nu
geconfronteerd met ongekende, fors stijgende energieprijzen plus stijgende huurprijzen door een
automatische koppeling aan de inflatie.
Daarnaast leidt het dalende consumentenvertrouwen tot extra druk op de verkoopcijfers en
marges. Dit mede omdat de steeds hogere inkoopprijzen niet direct en volledig doorbelast
(kunnen) worden aan de consument.
Al deze kostenstijgingen moeten door ondernemers volledig binnen de exploitatie worden
opgevangen. Daarmee staan hun bedrijfresultaten en inkomens bovenmatig onder druk.
Maar dat is nog niet alles. Met stijgende loonkosten én het starten van het terugbetalen van
opgebouwde Coronaschulden per 1 oktober, is de nood hoger dan ooit!
Steunpakket energie
Het steunpakket energiekosten voor ondernemers dat het kabinet heeft afgekondigd, biedt bijna
geen enkele MKB-retailer uitkomst. Ondernemers moeten minimaal 12,5% van hun omzet aan

energiekosten kwijt zijn. Een eis waar veel retailers niet aan voldoen, maar ze hebben wel te
maken met een verdubbeling of zelfs vertienvoudiging van energiekosten.
Andere ondernemers ontvangen steun via het prijsplafond voor huishoudens, doordat zij
kleinverbruiker zijn. Maar ook daarbij vallen de nodige ondernemers tussen wal en schip.
Bijvoorbeeld wanneer zij boven hun winkel wonen en één aansluiting hebben. Anders gezegd: zij
ontvangen dan slechts één enkele vergoeding waar de winkel niet onder valt.

Maatschappelijke rol
Wij willen ook hier opnieuw benadrukken dat onze achterban (ondernemers in de retail,
winkelambacht, horeca, cultuur en toerisme) een belangrijke maatschappelijke rol vervult. Elke
dag dragen ondernemers gemotiveerd bij aan de leefbaarheid van de gemeente Altena. Bij ons
ontmoeten inwoners elkaar en doen veel jongeren hun eerste werkervaring op. Ondernemers zijn
het cement van de lokale samenleving.
Wanneer ondernemers uitvallen, hun winkels moeten sluiten, vallen er ‘gaten’ en ontstaan er
letterlijk ‘donkere’ plekken in het (winkel) gebied. Dat gaat ten koste van het voorzieningenniveau
en daarmee de leefbaarheid.
Eigen inzet
Voor wat betreft de hoge huurprijzen zijn onze ondernemers zelf in gesprek met verhuurders.
Onze ondernemers zijn ook zelf aan de slag om (verder) energie te besparen. Deuren zijn zo veel
mogelijk dicht tijdens openingstijden. Koelingen worden afgedekt. En zowel verwarming als
(sfeer)verlichting wordt zo veel mogelijk beperkt aangezet. Zo brandt etalage- en winkelverlichting
vaak maar tot maximaal een uur na sluitingstijd tenzij dit afbreuk doet aan de veiligheid in de
omgeving.
Wij verwijzen onze leden ook naar voorbeelden als kennis- en netwerkplatform DNWS.
Als ondernemersvereniging willen wij met onze leden kijken naar mogelijkheden van quick wins
rond verduurzamingsmaatregelen en ondernemers hierin begeleiding bieden. Wij denken aan ‘fix
en klus’ teams die in actie komen om lokaal energie te besparen bijvoorbeeld door het
aanbrengen van tocht-strips en reflectiefolie. Punt is natuurlijk dat ook dit weer kosten met zich
meebrengt. Wellicht dat (ook) dit een optie van gemeentelijke support kan zijn.
Signaal en support
Om alle bovengenoemde redenen vragen wij de gemeente én de politiek om hulp.
A. Allereerst door de landelijke overheid - vanuit de gemeente Altena - te laten weten dat de
energiesteun zwaar ontoereikend is. Er dient echt een realistischer regeling te komen. De
gemeente bood dit jaar eerder die support inzake de Coronapandemie: januari (lockdown) en
februari (lokaal maatwerk), alsmede rond het stikstofbeleid (juli).
B. Tevens vragen wij gemeente en politiek bij te springen om ondernemers breed te steunen op
het gebied van ruimhartige subsidie, soepele regelgeving en maximale informatievoorziening.

Concreet
Allereerst vragen wij gemeente Altena een analyse te maken welke ondernemers het hardst
geraakt worden. Breng hen in beeld en geef hen vervolgens support waar mogelijk: organiseer
lokaal maatwerk.
Dat kan bijvoorbeeld via lokale lastenverlichting, breng bestaande subsidieregelingen pro-actief
onder de aandacht bij ondernemers. Wijs hen op de mogelijkheden die er zijn. Ontzorg
ondernemers ook bij het aanvragen van subsidieregelingen en leningen. Deel kennis waar
mogelijk.
Tot slot
Wanneer het kabinet het energiepakket realistisch maakt, dan helpt dat ondernemers! Een
florerende retailsector trekt bezoekers die komen winkelen, horeca bezoeken of een avond
uitgaan. En een goed winkelbestand draagt bij aan een goed vestigingsklimaat en daarmee aan
investeringen door (nieuwe) ondernemers. En dat is goed voor de leefbaarheid en vitaliteit van de
gemeente Altena. Lokaal maatwerk vanuit de gemeente helpt daarbij.
Kortom, wij hebben een gezamenlijk belang en daarmee een gezamenlijk doel.
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