
From: info IVBDB <info@ikvalbuitendeboot.nl>
Sent: Wednesday, July 7, 2021 8:44:37 PM
To: Undisclosed recipients:;
Cc:
Subject: Herinnering enquete ikvalbuitendeboot.nl

Goedenavond,

Precies een maand geleden hebben wij jullie gemaild met een korte introductie over onze enquete en de reden van benadering. 

Helaas is er landelijk een groep van 800 ondernemers (naar schatting) die de afgelopen 16 maanden geen steun heeft mogen 

ontvangen, terwijl ook zij met dezelfde maatregelen en omzetverliezen te maken hebben gehad. Gisteren heeft de Ombudsman hier 

nog een persbericht voor uitgestuurd, dit n.a.v. hun onderzoek waar wij ook bij waren aangesloten: https://nos.nl/artikel/2388112-

ombudsman-nog-steeds-vallen-sommige-zzp-ers-buiten-de-boot-bij-coronasteun.

Graag zouden wij jullie nogmaals willen vragen, mits jullie de vragenlijst nog niet hebben ingevuld, deze in te vullen (3 vragen, 

minder dan 1 minuut tijd). Inmiddels hebben al circa 100 gemeentes onze vragenlijst ingevuld en is het duidelijk dat meer dan de 

helft bereid is om te kijken naar de mogelijkheden, wat super om te horen! De resultaten die we willen verkrijgen, zullen wij 

vervolgens actief delen met het kabinet, ondernemersorganisaties en de VNG.

Wij zijn benieuwd in hoeverre uw team vanuit de gemeente overweegt om ook specifieke fondsen of instrumenten op te stellen voor 

deze tussen de wal en schip gevallen ondernemers. Dit om, in onze ogen onnodige, economische en maatschappelijke schade te 

voorkomen en daarmee ook een mogelijke schuldhulpvraag bij de gemeente voor te zijn…

Wij hopen dat jullie bereid zijn om ons hierover te informeren. Uiteraard hebben wij de korte enquête van 3 vragen zo ingericht dat 

jullie deze anoniem kunnen invullen. Contacteer ons daarnaast gerust als er andere gedachtes, vragen of ideeën zijn omtrent de 

huidige problematiek. Mocht u interesse hebben in de documentatie (collegeadvies, raadsinfobrief, formulieren, 

minimisverklaring, beleidsregels etc.) omtrent het noodfonds van gemeente Oldenzaal, mail ons dan op onderstaande 

gegevens.

*Daarnaast kregen wij van verschillende gemeentes een opmerking dat onderstaande link niet zou werken, waarschijnlijk heeft dit 

te maken met de wijze waarop jullie deze mail ontvangen. Mocht onderstaande link niet werken, ook na het overtypen hiervan, mail 

ons dan gerust en dan zullen wij onderstaande link nogmaals naar uw directe mailadres versturen (uit ervaring werkt dit vervolgens 

altijd).

Link naar de vragenlijst (3 vragen, 1 minuut max):

https://bit.ly/3hGFm64

Met vriendelijke groet,

Kevin de Krieger
Initiatiefnemer IVBDB.nl
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