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Aan: Het College van B & W en de Gemeenteraad 
          van de Gemeente Stichtse Vecht 
 
Betreft:   Ondersteuning burgers tijdend coronacrisis  
                                                                                                                                                                  
14 april 2020 
 
Geacht College en leden van de Gemeenteraad, 
 
U weet dat de winkeliers in Stichtse Vecht  het momenteel erg moeilijk hebben.   Door het corona-
virus zijn er veel minder klanten of is hun zaak zelfs gesloten. De meeste  vaste lasten gaan echter 
door. 
 
De overheid geeft steun en dat vinden wij een goede zaak. Als SP willen we wel dat deze steun  (ons  

belastinggeld) ook echt besteed wordt aan de MKB-ers zelf, het voortbestaan van hun bedrijf en de 
lonen  van hun personeel.  
Wij willen niet dat dit geld door de winkeliers direkt moet worden afgedragen aan de grote vastgoed 
verhuurders.  
Overigens gaat het ons niet alleen om de winkeliers en hun huurbazen.  
 

Veel mensen met een uitkering, met een onzeker flex- of een 0-uren contract  
maar ook als payrol-, uitzend- , oproep- en invalkracht komen in de problemen als hun inkomsten 
voor een deel wegvallen. 
Veel van deze  mensen besteden het grootste deel van hun, vaak toch al niet royale inkomen aan 
de zorgkosten en woonlasten. 
  
Op grond van bovenstaande vraagt de SP Stichtse Vecht daarom of  het gemeentebestuur onze 
mening deelt dat: 
  

1.De komende huurverhogingen (zo’n 5%) van de baan moeten. Niet alleen voor de sociale 

   woningbouw maar ook in de vrije sektor waar veel mensen noodgedwongen een veel te groot 

   deel van hun inkomen aan huur moeten besteden. 

2.Er een extra huurtoeslag moet worden toegekend aan mensen die door de coronacrisis in de  

    problemen komen om hun huur te betalen. 

3. De verhuurdersheffing voor woningcoöperaties juist nu moet worden ingetrokken zodat ook   

    hier geld vrijkomt om de huren te verlagen en te investeren in de volkshuisvesting. 
4. Het a-sociaal is om tijdens deze crisis het eigen risico van 385 Euro in de zorg te handhaven 
    terwijl er miljarden op de plank liggen bij  de zorgverzekeraars. 
5. Wachtdagen bij ziekte nu een extra risico op besmetting vormen als mensen doorwerken 
     terwijl  ze ziek zijn omdat ze het inkomen niet kunnen missen. 

  

Wij doen een beroep op het gemeentebestuur alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om 
bovenstaande maatregelen te realiseren en de gevolgen van niet gerealiseerde maatregelen zoveel 
mogelijk te compenseren     

Met vriendelijke groet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Namens het bestuur van de SP afdeling Stichtse Vecht                                                                       

Tineke de Vries   (voorzitter)                                                  

Voor nadere informatie kunt u altijd contact opnemen met de SP afdeling Stichtse Vecht                    

Tel.nr. 06-57234012   of email naar : stichtsevecht@sp.nl)   of  bezoek onze 

website:  https://stichtsevecht.sp.nl_ 
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