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De coronacrisis raakt ons allemaal. Het gemeentebestuur voelt zich verantwoordelijk voor ieders welzijn en volgt daarbij de landelijke richtlijnen. 

De komende maand vragen we elke week een wethouder wat de gevolgen van de coronacrisis zijn voor de onderwerpen waar hij of zij zich mee bezighoudt. 

Vandaag Maud Hulshof, verantwoordelijk voor onder andere Economie, Financiën, Participatie (werk en inkomen), Toerisme en Binnenstad.

Maud Hulshof: “We moeten deze crisis samen oplossen”

“Net als bij iedereen sloeg ook bij mij het nieuws van maart in als een bom”, 

zegt wethouder Maud Hulshof. “Een virus waar we amper het bestaan van 

wisten met zo’n invloed op kwetsbare mensen, zorgverleners en eigenlijk de 

hele samenleving, Naast de zorgen die iedereen heeft over de gezondheid van 

familie en andere naasten, bedacht ik me meteen dat dit ook enorme gevolgen 

heeft voor winkeliers, horeca en andere ondernemers in onze stad. Maar ook 

voor mensen met een baan in de zorg, of mensen die nu thuis moeten werken 

terwijl de kinderen niet naar school kunnen. Of wat dacht je van mensen in 

de bijstand? Ik kan me voorstellen dat hun zorgen over de toekomst door de 

crisis alleen maar groter worden.”

De nood is hoog, maar er is ook creativiteit

Als wethouder economie hoort Hulshof de verhalen van ondernemers die 

getroffen zijn door de crisis. “Ik heb regelmatig contact met bestuursleden 

van het Wagenings Ondernemers Contact (WOC) en de Stichting 

Ondernemersfonds Wageningen (SOW). Ook ga ik af en toe de stad in voor 

een gesprek met ondernemers en winkeliers. Daar hoor ik inderdaad dat de 

nood hoog is. Maar tegelijkertijd merk ik dat er een enorme veerkracht en 

creativiteit is om slimme oplossingen te verzinnen. Als gemeente proberen wij 

daarbij te helpen. Als het wettelijk mag en het voldoet aan de veiligheidseisen, 

doen wij er alles aan om het voor elkaar te krijgen. Zo hebben we gezorgd dat 

de marktkramen die geen voedsel verkopen hun eigen plek op de Costerweg 

hebben gekregen. We zijn nu aan het kijken of we de terrassen van de horeca 

kunnen vergroten. Zodat ze als ze weer open mogen, kunnen voldoen aan de 

eisen van anderhalve meter afstand..”

Maak gebruik van hulp

De afgelopen weken zijn er veel fi nanciële regelingen gekomen voor 

ondernemers die getroffen worden door de coronacrisis. Hulshof roept 

ondernemers op om vooral gebruik te maken van de steunmaatregelen. 

“Die zijn er niet voor niets. Dus als je er recht op hebt, moet je het zeker 

aanvragen. En als je er niet helemaal uitkomt, mag je altijd contact met ons 

opnemen. Wij zijn er om mensen te helpen. ”

Uitgebreidere informatie staat op www.wageningen.nl. Daar is ook informatie 

te vinden over steunmaatregelen die de gemeente beschikbaar stelt voor 

ondernemers. Zoals uitstel voor het betalen van de gemeentelijke belastingen 

en het beschikbaar stellen van een bedrijfslening met lage rente.

Een baan is belangrijk

Wageningen was de afgelopen jaren goed op weg om mensen vanuit de 

bijstand naar werk te begeleiden. Hulshof verwacht dat er dit jaar meer 

aanvragen voor bijstand komen. “Dat zal onvermijdelijk zijn. Geluk bij 

een ongeluk is dat we de afgelopen twee jaar een nieuwe manier hebben 

ontwikkeld om mensen te helpen. Het blijkt dat vertrouwen geven helpt, ik 

hoop dat we iedereen die nu vanwege de crisis in de bijstand komt ook op die 

manier kunnen steunen. Want dat werk belangrijk is, hebben we de afgelopen 

weken kunnen zien bij de mensen van sociale werkvoorziening. Zij moesten 

een paar weken gedwongen thuis zitten. Daar werden zij heel ongelukkig van. 

Op zo’n moment merk je dat werk waarde aan het leven geeft. Financieel, 

maar zeker niet minder belangrijk ook sociaal. Soms zit de oplossing erin 

om jezelf om te scholen.  Daarom ben ik nu ook met de provincie Gelderland 

bezig om de mogelijkheden voor omscholing te vergroten. Ook fl exwerkers 

zoals studenten en andere jongeren willen we bijstaan en daarom wijzen 

op het Startpunt van de gemeente. Als ze door de crisis nu even geen (bij)

baan hebben, omdat ze bijvoorbeeld normaal gesproken in een café werken, 

kunnen ze zich daar melden. Daar krijgen ze tips en hulp om een andere 

fl exbaan te vinden.”

Diep in de buidel tasten

Als wethouder fi nanciën ziet Hulshof dat de gemeente zelf niet alle extra 

uitgaven kan betalen. “In het najaar van 2019 hebben we een pakket 

maatregelen genomen om de komende periode elk jaar 5 miljoen euro te 

besparen. Toen de crisis uitbrak, lagen we goed op schema om dat te halen. 

Maar door deze crisis moeten we dieper in de buidel tasten. We houden 

goed bij hoeveel extra uitgaven we hebben en zullen bij de Rijksoverheid 

aankloppen om dat vergoed te krijgen. Dat doen we samen met alle andere 

gemeenten. Ook de provincie Gelderland helpt ons door een deel van deze 

coronakosten te vergoeden.” 

De winkel moet ook blijven draaien 

Volgens Hulshof mogen de uitgaven voor de coronacrisis dan ook niet ten 

koste gaan van het ‘gewone’ beleid en de plannen die al op stapel stonden. 

“Daarmee moeten we als gemeente wel door. Het is belangrijk dat de 

gemeenteraad weer kan vergaderen, beslissingen kan nemen en dat de 

inwoners daarover mee kunnen blijven praten. Twee onderwerpen uit mijn 

portefeuille die ik graag voor de zomer af wil hebben, zijn de visie op de Eng 

en de ontwikkeling van het gebied Born Oost. We zijn druk bezig om te kijken 

hoe we de inspraak en de besluitvorming gaan regelen.” 

Help met goede ideeën

Tot besluit benadrukt Hulshof dat ze openstaat voor goede ideeën. “We 

werken keihard om de gevolgen van de crisis waar mogelijk te verzachten. 

Maar dat moeten we met zijn allen doen. Iedereen kan daar zijn steentje 

aan bijdragen. Laat het ons dus vooral weten als je in de problemen zit, 

maar ook als je denkt een oplossing voor bepaalde problemen te hebben. 

Normaal gesproken kan iedereen met Hulshof in gesprek tijdens een wekelijks 

spreekuur in de Binnenstadswinkel. Deze is nu helaas gesloten, maar de 

ideeën blijven van harte welkom via binnenstad@wageningen.nl. Juist nu, 

want samen maken we het verschil.”


