Provinciale Staten
Vragen van het statenlid Verburg en Jacobusse (ChristenUnie) ingevolge artikel 44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 73.
Toelichting:
De coronacrisis en alle beperkingen die deze met zich mee brengt, stelt veel ondernemers voor grote uitdagingen. Terwijl sommigen extra drukte zien, is het voor anderen een bittere overlevingsstrijd. Een categorie ondernemers die extra wordt getroffen door de coronacrisis zijn diegenen die vooral bezig zijn met maatschappelijk
verantwoord ondernemen, de zogenaamde sociale ondernemingen. Op haar website schrijft de koepel Social
Enterprises NL: De coronacrisis heeft ook heftige gevolgen voor sociale ondernemingen. Het kabinet heeft snel
een breed steunpakket voor het bedrijfsleven gelanceerd, dat zeer welkom is. Wij ontvangen echter ook geluiden dat deze maatregelen ontoereikend zijn.
Enkele voorbeelden van problemen van sociale ondernemingen die ons als ChristenUnie-fractie bereiken zijn:
- Ondernemers waarvan het personeel niet mag komen werken omdat ze in een woongroep wonen;
- Medewerkers die door hun opleiding en discipline niet goed in staat zijn thuis werk te verrichten;
- Medewerkers, waarvoor de lock-down extra zwaar valt omdat ze sterk gebaat zijn bij structuur;
- Horeca-georiënteerde bedrijven die gesloten moeten blijven.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Sociaal ondernemen:

statenstukken

1.

Vragen aan gedeputeerde staten
(ingekomen 4 mei 2020
Is het college zich ervan bewust dat
sociale ondernemingen veelal extra
zwaar getroffen worden door de coronacrisis?

Antwoorden van gedeputeerde staten

1.

Ja. Zo hebben wij bijvoorbeeld kennis
genomen van de oproep van Social Enterprise NL namens meer dan 10 vertegenwoordigende organisaties aan het
ministerie van Economische Zaken en
Klimaat voor extra steun aan sociale ondernemingen.

2.

Heeft het college inzicht in de omvang van de problematiek van deze
categorie ondernemingen?

2.

De in de vraag 1 genoemde de brief van
Social Enterprice NL aan het ministerie
van EZK schetst de situaties waar de
bestaande maatregelen niet passen.
Aan de andere kant zien we echter voorbeelden van sociaal ondernemers die
die inspelen op de mogelijkheden en
kansen die de coronacrisis biedt. Als
één van de voorbeelden noemen wij de
sociale werkvoorziening Dethon in Oostburg waar men begonnen is met de productie van balieschermen, waarmee ingespeeld is op een groeiende behoefte.

3.

Is er bij de initiatieven die de provincie neemt rondom de coronacrisis
extra aandacht voor deze categorie
ondernemingen? Zo ja, op welke
wijze wordt daar vorm aan gegeven?

3.

Veel sociale ondernemingen hebben
een financiële relatie met de gemeente,
bijvoorbeeld rondom de Participatiewet
of de WMO. Via de bestuurlijke taakgroep economie, waar gemeenten en
Arbeidsmarktregio vertegenwoordigd
zijn, wordt ook de situatie van sociale
ondernemingen besproken.

Vragen aan gedeputeerde staten

4.

Is er, bijvoorbeeld via het Aanvalsplan Arbeidsmarkt, extra inzet om de
werknemers van sociale ondernemingen aan het werk te houden, dan wel
zo spoedig mogelijk weer aan het
werk te krijgen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
Op 28 mei jl. heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
drs. K.H. Ollongren een brief aan de Kamer gestuurd betreffende het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden, waarin een compensatiepakket
voor medeoverheden wordt aangekondigd. Het financiële beeld laat zien dat al
voor de coronacrisis het sociaal domein
voor een meerderheid van de gemeenten leidde tot een tekort op de jaarrekening en hogere belastingen. Ook zijn er
signalen over bezuinigingen die gemeenten noodgedwongen moesten
doorvoeren. Op basis hiervan acht de
minister het van belang om de ontwikkeling van de financiële positie te blijven
monitoren om tijdig maatregelen te kunnen nemen.

4.

Sociale ondernemingen is een ruim begrip. Van de Arbeidsmarktregio hebben
wij vernomen dat het vooralsnog niet
aan de orde lijkt om t.g.v. Corona extra
inzet te plegen om werknemers van sociale ondernemingen aan het werk te
houden/krijgen:
• Via de Wet Banenafspraak zetten
werkgevers in op het aan het werk helpen en houden van mensen met een beperking. Aan de gemeenten, de WSP’s,
het UWV en VNO-NCW is de vraag
voorgelegd of er signalen zijn dat deze
banen op de tocht komen te staan. Unaniem was de reactie dat dit vooralsnog
niet het geval is. Er werd zelfs gesproken over aanvragen om nieuwe plaatsingen mogelijk te maken.
• De compensatie van bijv. zorgboerderijen ten aanzien van de jeugdwet, WMO
en zorgverzekeringswet is financieel geregeld. Jeugdwet en WMO aanbieders
krijgen de omzet die zij zouden draaien
op basis van lopende zorgopdrachten
doorbetaald conform de VNG richtlijnen.
Ook als zij dus de zorg niet meer kunnen leveren of maar deels. De contractorganisaties hebben daarover een gezamenlijke brief verzonden aan alle
Zeeuwse zorgaanbieders. Dit betekent
wel dat zij geen beroep kunnen doen op
de NOW-regeling. Veel van deze zorgaanbieders ontvangen dus een vrij
ruime tegemoetkoming zodat de zorg
beschikbaar kan blijven in Zeeland.
Zorgverzekeraars hanteren een vergelijkbaar regime.
De afgelopen tijd komen er wel steeds
meer vragen over het heropenen van locaties. Daarvoor worden vooralsnog de
richtlijnen van de Rijksoverheid gevolgd.
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Vragen aan gedeputeerde staten

Antwoorden van gedeputeerde staten
Een en ander wil niet zeggen dat de gevolgen van de coronacrisis aan de deelnemers van sociale ondernemingen
voorbij gaan. Op grond van de richtlijnen
van het kabinet zijn activiteiten bijvoorbeeld tijdelijk gestaakt.

MIDDELBURG, 2 juni 2020
Namens de fractie van : ChristenUnie

Gedeputeerde Staten,

Verburg en Jacobusse

Drs. J.M.M. Polman
A.W. Smit
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