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Datum: 4 januari 2022 
Betreft: Schriftelijke vragen winkeliers luiden de noodklok 
 
Geacht College van Burgemeester & Wethouders, 
 
Naar aanleiding van diverse (media-)berichten en de noodklok die winkeliers 
luiden stellen wij op grond van artikel 42 van de organisatieverordening van 
de gemeenteraad schriftelijke vragen.  
 
Voor veel ondernemers van (niet-) essentiële winkels in onze gemeente staat 
het water aan de lippen. De lockdown maakt veel ondernemers boos, 
verdrietig en machteloos. Creativiteit is nodig om samen met de ondernemers 
te zorgen dat hun het hoofd boven water kunnen houden.  
 
In de Gelderlander van 20 december 2021 lezen wij dat de Kamer van 
Koophandel een team van Zwaar Weer-specialisten heeft klaar staan om 
ondernemers een luisterend oor te bieden. Dit team is opgeleid in 
samenwerking met 113 zelfdodingspreventie. Zelfdoding. Dat is niet niks. Als 
fractie zijn we er stil van.   
 
In aanvulling op de schriftelijke vragen die gisteren zijn gesteld door andere 
raadsfracties wil de VVD de volgende vragen stellen aan het college namelijk: 
 
1. Is het college bereid om richting de landelijke overheid een signaal af te 

geven dat dit ‘hap snap’ beleid voor onze ondernemers geen uitzicht 
biedt? En is het college daarnaast bereid om te verzoeken om zo spoedig 
mogelijk te komen met een langer termijn visie? 

2. Gezien het feit dat winkeliers de noodklok luiden roepen wij het college op 
om liever gisteren dan vandaag in gesprek te gaan met deze 
ondernemers. Is het college bereid om zo snel mogelijk in gesprek te 
gaan met deze ondernemers?  

3. Is het college bereid om op een creatieve en coulante manier te zoeken 
naar oplossingen om de ondernemers te helpen in deze tijd? Bijvoorbeeld 
door ambulante handel voor de winkel toe te staan. 

 
In afwachting van uw spoedige actie (en reactie op deze vragen) in het belang 
van ondernemend Barneveld.  
 
Met vriendelijke groet,  
Namens de VVD fractie,  
 
Theo Bos 
Fractievoorzitter 


