4„

Gemeente jļj Bergen op Zoom

Aan de leden en burgerleden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom

1 3 DEC. 2019
Uw kenmerk

RM019-0040

Ons kenmerk

U19-020562

Uw brief

-

Beh. door

H. de Valk

Doorkiesnr.

Onderwerp:

Motie 'Stimulering lokale
ondernemers'

Afdeling

Maatschappelijke Ontwikkeling, Maatschappij

Bijlage(n)

Datum
0164 - 277556

Beste leden en burgerleden van de gemeenteraad,
In uw motie ‘Stimulering lokale ondernemers’ van 20 juni 2019 (RM019-0040) doet u ons een verzoek inzake het
ontwikkelen van een lokale cadeaubon, ter stimulering van de lokale middenstand. Graag beantwoorden wij hieronder uw
verzoek als volgt.
Verzoek motie
In uw motie verzoekt u het college om te inventariseren of er bij de gezamenlijke lokale ondernemersverenigingen een
cadeaubon kan worden ontwikkeld, welke bij lokale middenstand kan worden besteed en deze bon dan als gemeente te
gaan gebruiken (voor o.a. mantelzorgers). Daarnaast wordt verzocht de gemeenteraad over deze uitkomst te informeren.
Antwoord
In de brief van d.d. 3 juni (U19-009599) is de mantelzorgwaardering - zoals die in onze gemeente momenteel wordt
verzorgd - uitgebreid toegelicht. Samengevat worden er diverse bijeenkomsten georganiseerd voor mantelzorgers
gedurende het gehele jaar en wordt er jaarlijks (aan ongeveer 1500 mantelzorgers) een pakketje uitgereikt met daarin
o.a. een VVV-cheque van ë 25,-. Deze VVV-cheque is besteden bij veel (lokale) winkeliers. Ook kunnen mantelzorgers
de VVV-cheque besteden bij attractieparken, wellness en musea.
Zoals in eerder genoemde brief staat, is bewust gekozen voor de VVV-bon. De reden hiervoor is dat het voor
mantelzorgers van belang is om de bon op een eenvoudige manier in te zetten, op een moment dat het hen uitkomt.
Bijvoorbeeld bij webwinkels, zodat zij niet gebonden zijn aan winkelopeningstijden. Ook zijn er mantelzorgers die de bon
inzetten om te ontspannen in bijvoorbeeld de sauna, als hun mantelzorgwerkzaamheden dat toelaten. Tot slot zijn er
mantelzorgers die in een andere stad wonen dan dat ze mantelzorgen. Ook voor hen is juist de VVV-bon passend.
Desondanks is de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een lokale
benaderd die al een lokale mantelzorgpas uitgeeft. Met een dergelijke
lokale winkels en voorzieningen betalen. De gemeente zet voor elke 12
dit tegoed is per gemeente verschillend. Via de mantelzorgpas kunnen
aan de mantelzorger. Dit initiatief lijkt te voldoen aan het verzochte in
passend binnen onze gemeente:
1.

bon onderzocht, hiervoor is o.a. Steenbergen
mantelzorgpas kan de mantelzorger bij diverse,
maanden een tegoed op de pas. De hoogte van
lokale winkeliers ook speciale acties aanbieden
de motie, maar is om een tweetal redenen niet

De kosten van een dergelijke lokale winkelierspas liggen rond de ë 15.000,- per jaar voor onze gemeente. Er is
binnen het huidige budget geen ruimte om deze kosten te dekken. Hierin investeren betekent automatisch dat er
minder naar de mantelzorgers zelf gaat;
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2.

In Bergen op Zoom wordt het mantelzorgcompliment jaarlijks in persoon overhandigd. Dit is een belangrijk onderdeel
van het mantelzorgbeleid en gebeurt met name om de mantelzorgers in beeld te krijgen en te houden. Omdat een
lokale mantelzorgpas automatisch jaarlijks wordt opgewaardeerd, zien we de mantelzorgers niet meer bij het afhalen
van het compliment waardoor ondersteuning aan vraagverlegen mantelzorgers uit kan blijven.

We zien om bovengenoemde redenen vooralsnog geen mogelijkheid om een dergelijke cadeaubon te ontwikkelen voor
mantelzorgers, dan wel andere doelgroepen. Wel brengen we uw verzoek onder de aandacht van
ondernemersvereniging Sterck en de ondernemersvereniging van Halsteren. Zij kunnen bij interesse zelf een onderzoek
naar het draagvlak bij hun achterban uitzetten om een lokale cadeaubon te ontwikkelen. Indien zij besluiten mderdaad
een cadeaubon te ontwikkelen, staan we er als gemeente positief tegenover om deze bon voor diverse doeleinden te
gebruiken.
Tot slot zullen we ervoor zorgdragen dat het toekomstige mantelzorgcadeautje een oproep bevat om de VVV-cheque
zoveel mogelijk bij Bergse ondernemers te besteden, om zo de lokale middenstand te stimuleren.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C.C. de Valk, bereikbaar
via telefoonnummer 0164-277556 .

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom
namens het college, / -

