Aan de gemeenteraad van de gemeente Utrecht
Postbus 16200
3500 CE UTRECHT
Utrecht, 16 maart 2020
Geachte leden van de gemeenteraad,
De afgelopen weken en dagen staan in het teken van zorgwekkende berichten
over het Corona virus.
Het virus en de maatregelen die worden genomen om verspreiding van het
virus te vertragen/beperken, hebben een enorme impact op onze
volksgezondheid, op ons alledaagse leven en op de ondernemers in het
centrum van Utrecht en daarbuiten. We hopen door ons allemaal aan de
richtlijnen van het RIVM te houden de gevolgen voor de volksgezondheid in
Nederland zo gering mogelijk te houden.
Economische impact
De maatregelen hebben op korte- én (middel)lange termijn grote gevolgen
voor alle ondernemers in ons centrum. Door de economische gevolgen van het
virus en de daaruit voortvloeiende maatregelen komt bij veel ondernemers op
korte termijn de liquiditeit onder zware druk te staan.
Vanuit Centrummanagement Utrecht willen wij namens alle ondernemers binnen
retail, horeca, cultuur en zakelijke dienstverlening de gemeenteraad om
aandacht vragen voor de volgende punten:
- Uitstel van betaling voor de aanslag voor de lokale lasten en waar
mogelijk verlaging van de precario en leges voor ondernemers in het
centrum;
- Urgentie en aandacht (bij de Rijksoverheid) voor een snelle afhandeling en
soepele behandeling van de aanvragen die betrekking hebben op uitstel van
loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasting, werktijdverkorting en WW
vanuit ondernemers die hier vanwege de maatregelen een beroep op doen;
- Verruiming van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van bovenstaande
regelingen;
- Gezamenlijk appel op en communicatie richting vastgoedeigenaren om waar
mogelijk richting ondernemers mee te denken in termen van
huurkorting/verlaging/uitstel;
- Gezamenlijk optrekken bij het maken van een actieplan en
marketingcommunicatie als ondernemingen en culturele instellingen in (het
centrum van) Utrecht straks weer open zijn;
Veiligheid en leefbaarheid in het centrum
Nu horeca en sportvoorzieningen de deuren sluiten tot en met 6 april en ook
steeds meer winkels uit voorzorg hun deuren sluiten zal er veel minder
sociale controle zijn. Daarom maken wij ons ook grote zorgen over de
veiligheid en de leefbaarheid in het centrum. Daarom vragen we de
gemeenteraad om meer inzet van politie, toezicht en handhaving en
surveillance de komende periode.
Vanuit CMU zetten we in elk geval alles op alles om de ondernemers in het
centrum zo goed mogelijk te informeren over de situatie en de mogelijkheden
die er zijn voor ondernemers om steun te ontvangen en advies in te winnen.
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Namens alle ondernemers in het centrum alvast bedankt voor jullie aandacht,
tijd en inspanningen.
We zien een snelle reactie op onze brief graag tegemoet.
Hartelijke groet,

Arjan Kleuver
Voorzitter CMU

Jeroen Roose-van Leijden
Centrummanager

